เสนอขำยครัง้ แรก 10 ถึง 16 สิงหำคม 2564
ข้ อมูล ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2564

หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสำคัญ
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์ สปริง ตรำสำรหนีต้ ่ ำงประเทศ 1Y2
บริษัทหลักทรั พย์ จัดกำรกองทุน
ทหำรไทย จำกัด
กำรเข้ ำร่ วมกำรต่ อต้ ำนทุจริต :
ได้ รับกำรรั บรอง CAC

TMB-ES-FIX1Y2
กองทุนรวมตรำสำรหนี ้
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ ำงประเทศ

ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ ในช่วงเวลา 1 ปี ได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่สง่ ผล
กระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ ใช่ การฝากเงิน
1

1.1 นโยบายการลงทุน
1.1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Eastspring
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก) ซึง่ เป็ นกองทุนรวมตราสารหนี ้
ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) ดาเนินงานตามระเบียบของ MAS (Monetary Authority
of Singapore) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
กองทุนหลัก มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนตลอดการถือครองตราสารหนี ้และได้ เงิน
ต้ นเมื่อครบกาหนดอายุโครงการ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี ้ และตราสารหนี อ้ ื่ น ๆ ในกลุ่ม
ประเทศ Asia Pacific และEmerging market กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารหนี อ้ ื่ น ๆ
ใน developed market ทังนี
้ ้ กองทุนนี ้มิใช่การฝากเงินหรื อการรับประกันเงินต้ น
กองทุนหลักดังกล่าวบริ หารจัดการโดย Eastspring Investments (Singapore) Limited และลงทุนใน
รูปสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
ทัง้ นี ้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรู ปของเงินดอลลาร์ สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้ าทา
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หาร
การลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ รวมถึ ง อาจลงทุน ในหรื อ มี ไ ว้ ซึ่ง ตราสารที่ มี
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) นอกจากนี ้ การลงทุนทังในและต่
้
างประเทศอาจมี การ
ลงทุนในตราสารหนีท้ ี่มีอันดับความน่าเชื่ อถื อต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade)
ตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มิได้ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
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กองทุนรวมปลายทาง ได้ แก่ กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3
ชื่อ

กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3

โครงสร้ างของกองทุน Class
: I1
Eastspring
ISIN Code
: SGXZ61855805
Investments Unit
Trusts – Fixed Income Bloomberg Code : N/A
Plan Series 3
วันจัดตังกองทุ
้
น (Inception Date) : 19 สิงหาคม 2564
(กองทุนหลักจะ IPO ระหว่างวันที่ 2 – 19 สิงหาคม 2564)
สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์ สหรัฐ (USD)
ตัวชี ้วัด (Benchmark) : N/A
วัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุน

กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3
มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนตลอดการถือครองตราสารหนี ้และ
ได้ เงินต้ นเมื่อครบกาหนดอายุโครงการ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี ้และ
ตราสารหนี ้อื่น ๆ ในกลุม่ ประเทศ Asia Pacific และ Emerging market กองทุน
อาจลงทุนในตราสารหนี ้และตราสารหนี ้อื่น ๆ ใน developed market ทังนี
้ ้ กองทุน
นี ้มิใช่การฝากเงินหรื อการรับประกันเงินต้ น
กองทุนมีจดุ ประสงค์ในการลงทุนไม่น้อยกว่า 80% ในตราสารหนี ้ investment
grade และ อาจลงทุนในตราสารหนี ้ non – investment grade ไม่เกิน 20% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

อายุกองทุน

ประมาณ 1 ปี

นโยบายจ่ายเงินปั นผล

ไม่มี

วันทาการซื ้อขายหน่วย
ลงทุน

ทุกวันทาการ

บริษัทจัดการกองทุน
(Management
Company)

Eastspring Investments (Singapore) Limited
10 Marina Boulevard, #32-01 Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
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ผู้รักษาทรัพย์สินของ
กองทุน (Custodian
Bank)
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน
(Fund Auditor)

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
1 Queen’s Road Central, Hong Kong
KPMG LLP
16 Raffles Quay, #22-00, Hong Leong Building, Singapore 048581

1.2 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
มีกลยุทธ์การลงทุนครัง้ เดียว (buy and hold)

- เหมาะสมสาหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่สามารถถือครองหน่วยลงทุนจนครบอายุกองทุนได้
(ประมาณ 1 ปี )
- ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี ้ต่างประเทศ
- ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนในการลงทุนในตราสารหนี ้ระยะสัน้

- ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะสัน้
- กองทุนนี ้มีสภาพคล่องจากัด เนื่องจากเป็ นกองทุนทที่ไม่เปิ ดให้ มีการซื ้อขายแบบกองทุนเปิ ดทัว่ ไป โดย
กองทุนมีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเท่านัน้ จึงไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วย
ลงทุน เพื่อรับเงินในช่วง 1 ปี

ทำอย่ ำงไรหำกยังไม่ เข้ ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี ้
 อ่ ำนหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็มหรื อสอบถำมผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัท
จัดการ
 อย่ ำลงทุนหากไม่เข้ าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี ้ดีพอ
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คำเตือนที่สำคัญ
1. กองทุนหลักอยู่ระหว่างการเสนอหน่วยครัง้ แรก (IPO) และคาดว่าจะจดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
นได้ เมื่อสิ ้นสุด
การเสนอขายครัง้ แรกหลังจากระดมเงินลงทุนจากผู้สนใจลงทุนได้ ตามดุลยพินิจของกองทุน จึงอาจมีความ
เสี่ยงจากการเกิดโอกาสที่สง่ ผลให้ กองทุนหลักไม่สามารถจดทะเบียนจัดตังกองทุ
้
นได้
ดังนัน้ หากกองทุนไม่สามารถลงทุนในกองหลักได้ อันเนื่องมาจากเหตุดงั กล่าว บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเต็มจานวน โดยไม่หกั ค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุน
2. กองทุนนี ้มิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้ น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของเงินต้ นจากการลงทุน
3.กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2 อาจจะเข้ าลงทุนในกองทุนหลักในรู ปสกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐ และอาจจะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ทังนี
้ ้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทังจ
้ านวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรื อได้ รับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ หรื อ
ได้ รับเงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
4. กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2 อาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มี
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ทาให้ กองทุนนี ้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
เนื่องจากใช้ เงินลงทุนในจานวนที่น้อยกว่าจึงมี กาไร/ขาดทุนสูง กว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ อ้างอิงโดยตรง
จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้ สงู กว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป ผู้ลงทุนจึง
ควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง
5. กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2 ลงทุนกระจุกตัวอยู่ในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควร
พิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย
6. การลงทุนทังในและต่
้
างประเทศอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตราสาร non- investment grade / unrated / unlisted
ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สงู ขึ ้นจากการไม่ได้ รับชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย
7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ / คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนเป็ นการชัว่ คราวหรื อ
ถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคาสัง่ ดังกล่าวจะเป็ นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันก่อนการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ / คาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ

5

คืน และแจ้ ง ให้ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ ประกาศหยุด รั บ คาสั่ง ซื อ้ / คาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ าเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร
8.บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรื อเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมื อ งสหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ผู้ มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (ซึ่ ง รวมถึ ง ดิ น แดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรื อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริ กาหรื อ
ผู้ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริ ษัท หรื อห้ างหุ้นส่วน เป็ นต้ น ซึ่งจัดตังขึ
้ น้ ภายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐ อเมริ กา
รวมถึงสาขาของนิตบิ คุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทังในและนอกประเทศสหรั
้
ฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรื อรับข้ อมูล หรื อส่งคาสั่งเกี่ ยวกับหน่วยลงทุนของบริ ษัทจัดการ หรื อชาระ/รับชาระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทังนี
้ ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ ตวั แทนหรื อผู้จดั การที่ตงอยู
ั ้ ่ใ น
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิตบิ คุ คลดังกล่าวตามข้ อ1 - 4
บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซือ้ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม สาหรับผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น
9.ในกรณีที่บริ ษัทจัดการมีพนั ธะสัญญาหรื อ ข้ อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรื อหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรื อมี
ความจาเป็ นต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึ ้นแล้ วในขณะนี ้ หรื อจะเกิดขึ ้นในอนาคต
เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เป็ นต้ น
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับทราบและตกลงยินยอมให้ สิทธิ แก่บริ ษัทจัดการที่จะปฏิ บัติการและดาเนินการต่าง ๆ
เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ ของผู้ถือ หน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอม
ข้ อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตาม
พันธสัญ ญาหรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรั ฐ ต่างประเทศ ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอี ยด
เพิ่มเติมในหนังสือชี ้ชวน
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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 ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (credit risk)
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม National credit rating
ต่ำ
Gov.bond / AAA
AA, A
BBB

สูง
ต่ากว่า BBB

unrated

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม International credit rating

หมายเหตุ : แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือนันเกิ
้ นกว่า 20% ของ NAV

 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ ำหน่ วยลงทุน (market risk)
พิจารณาจากอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (portfolio duration) :
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 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ ำหน่ วยลงทุน (market risk)
- ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (SD) – เนื่องจำกกองทุนนีเ้ พิ่งจัดตัง้ จึงยังไม่ มีข้อมูล
ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (SD)
≤ 5%

5% - 10%

10% - 15%

15% - 20%

>25%

 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)
- ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยใดรำยหนึ่ง (high issuer concentration
risk)

- ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (high sector
concentration risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Real Estate
-

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว ในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk)

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน
 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)
พิจารณาจากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนรวม

*คุณสามารถดูข้อมูลปั จจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ ที่ www.tmbameastspring.com
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กำรประมำณกำรตรำสำรและสัดส่ วนที่กองทุนคำดว่ ำจะลงทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎำคม
2564)
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income
Plan Series 3

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมกองทุนหลักได้ ที่ https://www.eastspring.com/sg/funds
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* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้ รับ
ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกกองทุนรวม

ค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริง
% ต่ อปี ของ NAV

6.00
5.00
4.00
3.00

สูงสุดไม่ เกิน 1.2145
สูงสุดไม่ เกิน 1.0000

2.00

0.5249
1.00

0.4500

สูงสุดไม่ เกิน 0.0540

0.00

สูงสุดไม่ เกิน 0.1070

0.0214

0.0535

สูงสุดไม่ เกิน 0.0535
ตำมที่จ่ำยจริง

คาอธิบายเพิ่มเติม :
1.ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ กองทุนรวม ณ วันที่คานวณ (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
2.ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่ประมาณการได้
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รำยกำร
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ า

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน/
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรี ยกเก็บ
จากผู้ทารายการนี ้ (เก็บเข้ ากองทุน)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

อัตรำตำมโครงกำร

เรียกเก็บจริง

0.50

ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่มี

ไม่มี

0.25%

ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ

5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
5 บาท ต่อหน่วยลงทุน
1,000 หน่วย
1,000 หน่วย
(คิดค่าธรรมเนียมขันต
้ ่า
(คิดค่าธรรมเนียมขันต
้ ่า
100 บาท
100 บาท
แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อ แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อ
ครัง้ )
ครัง้ )
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อภาษีอื่นใดแล้ ว (ถ้ ามี)
คาอธิบายเพิ่มเติม :
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิ ทธิ ในการเรี ยกเก็ บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละ
ประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน โดยบริ ษัทจัดการจะขอยกเว้ นการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันที่เปิ ดบัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการโดยตรง ได้ แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร
ซึ่ง จัด ตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ.2535 ผู้ล งทุน สถาบัน ที่ จัด ตัง้ ขึน้ ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสารองเลี ้ยง
ชีพภายใต้ การจัดการของ บลจ.ทหารไทย บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรื อที่เรี ยกว่า กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.ทหารไทย มอบหมายให้ เป็ นผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน
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ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่สำคัญของกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3
ค่ ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ถอื หน่ วยลงทุน

อัตรำร้ อยละ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Initial Sales Charge) สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Realisation
เรี ยกเก็บร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของ
Charge)
กองทุน ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ถือ
เป็ นรายได้ ของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)
ไม่มี (ไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยน)
ค่ ำธรรมเนียมและค่ ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee’s and
Custodian Fee)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

อัตรำร้ อยละ

ไม่เกินร้ อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน (สูงสุดไม่เกินร้ อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน)
ไม่เกินร้ อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของ
กองทุ น (สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 0.20 ต่ อ ปี ของมูล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) และขันต
้ ่าอย่างน้ อย 15,000
เหรี ยญสหรัฐต่อปี
มากกว่าร้ อยละ 0.1% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน หากทรัพย์สินภายใต้ การจัดการของกองทุนรวม
ต่ากว่า 10 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ บวกค่าธรรมเนียมการทา
ธุรกรรม

หมายเหตุ :
1.ในกรณี ที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงิ นค่าธรรมเนี ยมการจัดการบางส่วน เพื่ อเป็ นค่าตอบแทน
เนื่องจากการที่กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรื อ rebate) บริ ษัทจัดการจะดาเนินการ
ให้ เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
2.อนึง่ กองทุนหลักอาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ของ
กองทุนหลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
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* ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต *
1. ตัวชีว้ ัดที่ใช้ เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุน :
ไม่มี เนื่องจากกองทุนลงทุนในกองทุน หลักซึ่งไม่มีตวั ชี ้วัดและเป็ นกองทุน หลักที่มีอายุโครงการ ทังนี
้ ้บริ หาร
จัดการลงทุนเพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กาหนด จึงไม่จาเป็ นต้ องเปรี ยบเทียบผลการ
ดาเนินงานของกองทุนกับตัวชี ้วัด
2. ผลกำรดำเนินงำนแบบย้ อนหลังตำมปี ปฏิทิน : N/A
3. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่ วงเวลำ 5 ปี คือ N/A%
4. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ xx%ต่ อปี
5.ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้ เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำยคือ Miscellaneous
6.ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังแบบปั กหมุด : N/A
*คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบันได้ ท่ ี www.tmbameastspring.com
7. ผลกำรดำเนินงำนย้ อนหลังของกองทุนหลัก (ถ้ ำมี)
หมายเหตุ : ข้ อมูล ณ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*คุณสำมำรถดูข้อมูลที่เป็ นปั จจุบันได้ ท่ ี www.tmbameastspring.com
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
อายุโครงการ

ไม่มี
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ประมาณ 1 ปี

ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื ้อและขายคืน
หน่วยลงทุน

เปิ ดเสนอขำยครัง้ แรกเพียงครัง้ เดียว
วันทำกำรซือ้ (IPO) : ระหว่ ำงวันที่ 10 ถึง 16 สิงหำคม

2564
มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 1,000 บาท
*หมายเหตุ : สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนนี ้
กาหนดขันต
้ ่า 1 บาท หรื อ 1 หน่วย

ข้ อมูลเกี่ยวกับการซื ้อและขายคืน
หน่วยลงทุน

ช่ องทำงกำรซือ้ / กำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน* ช่ วงกำรเสนอ
ขำยครัง้ แรก (ช่ วง IPO)
ทำรำยกำรซือ้ / หักเงิน / สับเปลี่ยน* ได้ ถึงวันที่
16 สิงหำคม 2564 ภำยในเวลำ 15.30น.
ซื ้อผ่านบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หักเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์
ผ่านบัญชี ดังนี ้
ธ.ทหารไทยธนชาต
ธ.กรุงศรี อยุธยา
ธ.กรุงไทย
ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้ าส์
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย

ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.กรุงเทพ
ธ.กสิกรไทย
ธ.ยูโอบี
ธ.เกียรตินาคินภัทร

รายชื่อกองทุนต้ นทางที่สามารถสับเปลี่ยน*เข้ ากองทุนนี ้ได้
ธนบดี

ธนรัฐ

*หมำยเหตุ : สำหรับกรณีกำรสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ ำกองทุนนี ้
กำหนดขัน้ ต่ำ 1 บำท หรือ 1 หน่ วย
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ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :
เนื่ องจากกองทุนนี ไ้ ม่รับซื อ้ คืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่าง
อายุโ ครงการ บริ ษั ท จัด การจะด าเนิ น การให้ มี ก ารรั บ ซื อ้ คื น
หน่ว ยลงทุน โดยท าการสับ เปลี่ ย นหน่ว ยลงทุน อัต โนมัติ ข อง
กองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้ต่างประเทศ 1Y2 ทัง้
จานวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิ ดทหารไทย
ธนบดี (หรื อกองทุนรวมตลาดเงิ น อื่ นใดที่ บริ ษั ทจัด การเปิ ด
ให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่งเป็ นกองทุนรวมภายใต้ การ
จัด การของบริ ษั ท จั ด การ ในวัน ท าการก่ อ นวัน สิ น้ สุ ด อายุ
โครงการ
โดยบริ ษั ท จัด การถื อ ว่า ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ได้ ต กลงสั่ง ขายคื น
หน่วยลงทุนทังหมดของกองทุ
้
นนี ้ เพื่อใช้ ในการสับเปลี่ยนไปยัง
กองทุนเปิ ดทหารไทยธนบดี(หรื อกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่
บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุน) ของผู้ถือ
หน่ว ยลงทุน โดยอัต โนมัติ ทัง้ นี ้ ในการรั บ ซื อ้ คื น หน่ว ยลงทุน
ดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของสิน้
วันทารายการ

สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ ที่ website :
www.tmbameastspring.com
รายชื่อผู้จดั การกองทุนรวม

ชื่อ

วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี ้

พรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์

วันจดทะเบียนกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของ
กองทุนรวม (PTR) %

N/A

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ได้ ที่ www.tmbameastspring.com
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
ที่อยู่ ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
โทรศัพท์ : 0-2838-1800 website : www.tmbameastspring.com

สถานที่ตดิ ต่อสอบถาม /รับหนังสือ
ชี ้ชวน / ร้ องเรี ยน
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ธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
ข้ อมูลอื่น ๆ

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ได้ ที่ www.tmbameastspring.com
ไม่อนุญาตให้ ผ้ ทู ี่มีสญ
ั ชาติ US ลงทุน

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทังไม่
้ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก จึงมี ความเสี่ ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคื นเต็ม
จานวน
 ได้ รับอนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต
 การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการ
แสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม
หรื อ ได้ ป ระกันราคาหรื อ ผลตอบแทนของหน่ ว ยลงทุน ที่ เ สนอขายนัน้ ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจัด การ
กองทุนรวม ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรอง
ว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด
 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ ำหน่ วยลงทุน (Market Risk)
กรณี กองทุนรวมตราสารหนี ้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น
สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้ น โดยราคาตราสารหนีจ้ ะ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย เช่น หากอัตราดอกเบี ้ยในตลาดเงิน
มีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยของตราสารหนี ้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ ้นด้ วย ดังนันราคาตราสารหนี
้
้ที่
ออกมาก่อนหน้ าจะมีการซื ้อขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
(portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุ นรวมที่ portfolio
duration ต่ากว่า

 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึง่ (High Issuer Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรื อความมัน่ คงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจ
มีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
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(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ (Sector Concentration Risk)
เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ที่
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจาย
การลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ (Country Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หากเกิดเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบ
ต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้ น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ ผนั ผวน
มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุน
ด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้ เงินบาทกลับมา
น้ อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้
ผลตอบแทนมากขึ ้นกว่าเดิมด้ วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่ องมือ
สาคัญในการบริ หารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึง่ ทาได้ ดงั ต่อไปนี ้
 ป้องกันความเสี่ยงทังหมดหรื
้
อเกือบทังหมด
้
: ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้ องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้ อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมี
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนรวมในการ
พิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรื อไม่
 ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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สำหรั บผู้ลงทุน

หนังสือยินยอมรับทรำบควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในกองทุน (เอกสำรแนบคู่กับใบคำสั่งลงทุน)
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุ คล..................... ............ . ..................... ............ ............ .................. ............
................เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน.................... ......... .......... .................. (ถ้ ามี) ของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ ง ตราสารหนี ้
ต่างประเทศ 1Y2 (กองทุน) ซึ่ง เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน รวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Eastspring
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และมีกลยุทธ์การลงทุนครัง้ เดียวและถือจนครบอายุโครงการ(buy-and-hold) โดยกองทุนจะ
ป้องกันความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ทังนี
้ ้ กองทุนหลักเป็ นกองทุนรวมตรา
สารทหนี ้ ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) ดาเนินงานตามระเบียบของ MAS (Monetary Authority of Singapore)
และมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี ้ และตราสารหนี ้อื่น ๆ ในกลุ่มประเทศ Asia Pacific และEmerging market กองทุนอาจ
ลงทุนในตราสานหนี ้และตราสารหนี ้อื่น ๆ ใน developed market ทังนี
้ ้ กองทุนนี ้มิใช่การฝากเงินหรื อการรับประกันเงินต้ น
รวมถึงข้ าพเจ้ าได้ รับทราบและเข้ าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็ นอย่างดี
แล้ วว่า
1. กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ ง (คือ อสังหาริ มทรัพย์) มากกว่า 20% ของ
NAV รวมกัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวน

มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
2. กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวใน ประเทศใดประเทศหนึ่ง (คือ ประเทศจีน) มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน หาก
เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมี
ผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่า ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุนนี ้ และสามารถรับความเสีย่ งตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงที่
ระบุในหนังสือชี ้ชวนกองทุน และข้ าพเจ้ ารับทราบคาชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสีย่ งของกองทุนที่ระบุไว้ ในหนังสือฉบับนี ้แล้ ว
ทังนี
้ ้ หากข้ าพเจ้ าได้ รับความเสียหายจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว ข้ าพเจ้ าตกลงที่จะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อเงินใด ๆ จาก
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด แต่อย่างใด จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน

...................................................................................... ผูล้ งทุน
(
)(พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี))
วันที่.....................................................................
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สำหรับบลจ. หรื อผู้สนับสนุ นกำรขำยและรั บซือ้ คืน

หนังสือยินยอมรับทรำบควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในกองทุน (เอกสำรแนบคู่กับใบคำสั่งลงทุน)
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุ คล..................... ............ . ..................... ............ ............ ..................... ..................
................เลขที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน.................... ......... .......... .................. (ถ้ ามี) ของกองทุนเปิ ดทีเอ็มบี อีสท์สปริ งตราสารหนี ้
ต่างประเทศ 1Y2 (กองทุน) ซึ่ง เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน รวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Eastspring
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และมีกลยุทธ์การลงทุนครัง้ เดียวและถือจนครบอายุโครงการ(buy-and-hold) โดยกองทุนจะ
ป้องกันความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน ทังนี
้ ้ กองทุนหลักเป็ นกองทุนรวมตรา
สารทหนี ้ ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) ดาเนินงานตามระเบียบของ MAS (Monetary Authority of Singapore)
และมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี ้ และตราสารหนี ้อื่น ๆ ในกลุ่มประเทศ Asia Pacific และEmerging market กองทุนอาจ
ลงทุนในตราสานหนี ้และตราสารหนี ้อื่น ๆ ใน developed market ทังนี
้ ้ กองทุนนี ้มิใช่การฝากเงินหรื อการรับประกันเงินต้ น
รวมถึงข้ าพเจ้ าได้ รับทราบและเข้ าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็ นอย่างดี
แล้ วว่า
1. กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (คือ อสังหาริ มทรัพย์) มากกว่า 20% ของ
NAV รวมกัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนอาจมีผลการดาเนิ นงานที่ผนั ผวน

มากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
2. กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวใน ประเทศใดประเทศหนึ่ ง (คือ ประเทศจีน) มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน หาก
เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมี
ผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่า ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุนนี ้ และสามารถรับความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นรวมถึงที่
ระบุในหนังสือชี ้ชวนกองทุน และข้ าพเจ้ ารับทราบคาชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสีย่ งของกองทุนที่ระบุไว้ ในหนังสือฉบับนี ้แล้ ว
ทังนี
้ ้ หากข้ าพเจ้ าได้ รับความเสียหายจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว ข้ าพเจ้ าตกลงที่จะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อเงินใด ๆ จาก
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด แต่อย่างใด จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน

...................................................................................... ผูล้ งทุน
(
)(พร้อมประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี))
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