
 

 

 
 

ที่ คก. 021/2564 
 

 8 เมษายน 2564 
 

เรื่อง แจ้งวันครบก าหนดอายุกองทุน และน าส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของ        
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหน้ี 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

 

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหน้ี 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น 
 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จ ากัด (บลจ.ธนชาต) ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุก
ท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
(T-ES-Fix2Y1MAI) ซึ่งมีสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

กองทุน T-ES-Fix2Y1MAI สรุปสาระส าคัญ 
อายุกองทุน ประมาณ 2 ปี  
ผลตอบแทน ประมาณ 1.50% ต่อป ี
วันท่ีเสนอขาย วันท่ี 4 – 8 มีนาคม 2564 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม วันท่ี 10 มีนาคม 2564 

 ในการน้ี บลจ.ธนชาต ใคร่ขอแจ้งวันครบก าหนดอายุกองทุน และข้อมูลอ่ืนๆ ของกองทุน ดังนี ้
1. วันครบอายุกองทุน คือ 3 เมษายน 2566*  
2. ก าหนดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (Auto Redemption) 

วันท าการรับซื้อคืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัติ* 

ครั้งที่ 1 วันท่ี 5 ตุลาคม  2564 

ครั้งที่ 2 วันท่ี 5 เมษายน 2565 

ครั้งที่ 3 วันท่ี 5 ตุลาคม  2565 

วันครบก าหนดอายุกองทุน วันท่ี 3 เมษายน 2566 
บริษัทจัดการจะด าเนินการเลิกกองทุนและช าระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

*ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยดุจะใชว้ันท าการถัดไป ทั้งนี้ บลจ.ธนชาต จะอ านวยความสะดวกใหผู้้ลงทุน โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติ
ในวันครบก าหนดอายุกองทุนดังกล่าว และน าเงินทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหนว่ยลงทุนจากกองทุนนี้ไปลงทุนต่อ
ยังกองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  



3. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 

วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี: วันท่ี 4 เมษายน

วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีครั้งแรก: วันท่ี 4 เมษายน 2565

พร้อมกันนี้ บลจ.ธนชาต ได้จัดส่งรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นของกองทุน T-ES-Fix2Y1MAI  มาเพื่อ
ทราบ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายการตลาด หรือที่ฝ่ายบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียน
กองทุน โทรศัพท์ 0-2126-8399 บลจ.ธนชาต มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็น 

 ขอแสดงความนับถือ 

 (นายอนุรักษ์ ตันติพิพัฒนา) 
     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 



 

กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปรีง ตราสารหนี้ 2Y1M ห้ามขายผู้ลงทนุรายย่อย  

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอืน่ 

ตัวอยา่งพอร์ตการลงทุนที่แสดงในเอกสารเสนอขายหน่วยลงทุน 

ประเภททรัพย์สนิ 
ที่พิจารณาลงทนุ TRIS 

อัตราผลตอบแทน 
ของตราสาร 
โดยประมาณ  

(ต่อปี) 

สัดส่วน 
การลงทนุ 

โดยประมาณ 

หุ้นกู้ ของ บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน)  A- 2.18% 16.90% 

หุ้นกู้ ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  A+ 1.10% 16.00% 

หุ้นกู้ ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน)  A- 1.85% 16.60% 

หุ้นกู้ ของ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน)  BBB+ 2.60% 16.30% 

หุ้นกู้ ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท  
A 1.70% 16.60% 

หุ้นกู้ ของ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน)  A- 1.27% 16.60% 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  - 0.40% 1.00% 

รวม   100.00% 

พอร์ตการลงทุนจริงหลังจดทะเบยีนกองทุน (ข้อมูล ณ วันท่ี 2 เมษายน 2564) 

ประเภททรัพย์สนิ 
ที่พิจารณาลงทนุ TRIS 

อัตราผลตอบแทน 
ของตราสาร 
โดยประมาณ 

(ต่อปี) 

สัดส่วน 
การลงทนุ 

โดยประมาณ 

หุ้นกู้ ของ บริษัท เงินติดล้อ จ ากดั (มหาชน) A- 2.25% 16.44% 

หุ้นกู้ ของ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) A+ 1.10% 16.30% 

หุ้นกู้ ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) A- 1.83% 14.78% 

หุ้นกู้ ของ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) BBB+ 2.60% 15.85% 

หุ้นกู้ ของ  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่

ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 
A 1.74% 16.68% 

หุ้นกู้ ของ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากัด (มหาชน) A- 1.11% 16.44% 

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - 0.24% 3.33% 

เงินฝากธนาคารกรงุศรีอยุธยา AAA 0.21% 0.18% 

รวม   100.00% 

  
 




