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ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564

หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
กองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์สปริง ตรำสำรหนีต้ ่ำงประเทศ 1Y2
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร
กองทุน ธนชำต จำกัด
(กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต :
ได้รับกำรรับรอง CAC)

Thanachart Eastspring Foreign Fixed Maturity 1Y2 Fund :
(T-ES-FIX1Y2)
กองทุนรวมตรำสำรหนี้
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนรวมทีเ่ น้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนนีใ้ นช่วงเวลำ 1 ปี ได้
ดังนั้น หำกมีปัจจัยลบทีส่ ่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดังกล่ำว ผู้ลงทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมำก

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1.

นโยบำยกำรลงทุน :

1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุน จะเน้น ลงทุน ในหน่ วยลงทุน ของกองทุน รวมต่างประเทศเพี ย งกองเดีย ว คือ กองทุน Eastspring
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็ นกองทุนรวมตราสารหนี ้ ที่จด
ทะเบี ย นในประเทศสิ ง คโปร์ (Singapore) ด าเนิ น งานตามระเบี ย บของ MAS (Monetary Authority of
Singapore) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลัก มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนตลอดการถือครองตราสารหนีแ้ ละได้เงินต้นเมื่อ
ครบกาหนดอายุโครงการ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี ้ และตราสารหนีอ้ ่นื ๆ ในกลุม่ ประเทศ Asia Pacific
และ Emerging market กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้ และตราสารหนีอ้ ่ืนๆ ใน developed market ทั้งนี ้
กองทุนนีม้ ิใช่การฝากเงินหรือการรับประกันเงินต้น
กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย Eastspring Investments (Singapore) Limited และลงทุนในรู ปสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ
ทัง้ นี ้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรู ปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้า ทาสัญญาซือ้
ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
(efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) โดยเป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์หรือได้รับความเห็น ชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. รวมทัง้ อาจทาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo)
ได้ นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท้ ่ีมีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (NonInvestment grade) และตราสารหนี ้ท่ี ไ ม่ ไ ด้รับ การจัด อัน ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Unrated) รวมถึ ง ลงทุ น ใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ื นอย่างใดอย่ างหนึ่งหรือหลายอย่ างตามที่ป ระกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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กองทุนรวมปลำยทำง ได้แก่ กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3
ชื่อกองทุน

กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3

Share Class

I1 USD

ISIN Code

SGXZ61855805

Bloomberg Code

N/A

วันจัดตัง้ กองทุน
(Inception Date)

19 สิงหาคม 2564 (กองทุน IPO วันที่ 2 - 19 สิงหาคม 2564)

สกุลเงินฐาน (base currency) ดอลล่าร์สหรัฐ (USD)
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

N/A

อายุกองทุน

ประมาณ 1 ปี

วัตถุประสงค์และ

กองทุ น Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 มี
วัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนตลอดการถือครองตราสารหนีแ้ ละได้เงิน
ต้นเมื่อครบกาหนดอายุโครงการ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี ้ และตราสารหนี ้
อื่ น ๆ ในกลุ่ ม ประเทศ Asia Pacific และ Emerging market กองทุ น อาจลงทุ น ใน
ตราสารหนี ้ และตราสารหนีอ้ ื่นๆ ใน developed market ทั้งนี ้ กองทุนนีม้ ิใช่การฝาก
เงินหรือการรับประกันเงินต้น

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีจุดประสงค์ในการลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 80% ในตราสารหนี ้ investment grade
และอาจลงทุ น ในตราสารหนี ้ non – investment grade ไม่ เ กิ น 20% ของมู ล ค่ า
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล

ไม่มี

วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน

ทุกวันทาการ

บริษัทจัดการ
(Management Company)
ผูร้ กั ษาทรัพย์สินของกองทุน
(Custodian Bank)
ผูต้ รวจสอบบัญชีกองทุน
(Fund Auditor)

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

Website

https://www.eastspring.com/sg/funds
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2.

กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
มีกลยุทธ์การลงทุนครัง้ เดียว (buy-and-hold)

กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
▪
▪
▪

เหมาะสมสาหรับเงินลงทุนของผูล้ งทุนที่สามารถถือครองหน่วยลงทุนจนครบอายุกองทุนได้ (ประมาณ 1 ปี )
ผูล้ งทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนีต้ ่างประเทศ
ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนในการลงทุนในตราสารระยะสัน้

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร
▪
▪

ผูล้ งทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะสัน้
กองทุนนีม้ ีสภาพคล่องจากัด เนื่องจากเป็ นกองทุนทที่ไม่เปิ ดให้มีการซือ้ ขายแบบกองทุนเปิ ดทั่วไป โดยกองทุนมี
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเท่านัน้ จึงไม่เหมาะกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพื่อรับเงิน
ในช่วง 1 ปี

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
1.

กองทุนหลักอยู่ระหว่างการเสนอหน่วยครัง้ แรก (IPO) และคาดว่าจะจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนได้เมื่อสิน้ สุดการ
เสนอขายครัง้ แรกหลังจากระดมเงินลงทุนจากผูส้ นใจลงทุนได้ตามดุลยพินิจของกองทุน จึงอาจมีความเสี่ยง
จากการเกิดโอกาสที่สง่ ผลให้กองทุนหลักไม่สามารถจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนได้
ดังนัน้ หากกองทุนไม่สามารถลงทุนในกองหลักได้ อันเนื่องมาจากเหตุดงั กล่าว บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้
หน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเต็มจานวน โดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
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2.

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้ ่างประเทศ 1Y2 นีม้ ิใช่กองทุนคุม้ ครองเงินต้น ผูล้ งทุนจึงมีความ
เสี่ยงของเงินต้นจากการลงทุน

3.

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้ ่างประเทศ 1Y2 อาจจะเข้าลงทุนในกองทุนหลักในรู ปสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ และอาจจะเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุน ทัง้ นี ้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ จานวนผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือ
ได้รบั เงินคืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

4.

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้ ่างประเทศ 1Y2 อาจลงทุนในสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้าเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มี
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง ทาให้กองทุนนีม้ ีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง
เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจานวนที่นอ้ ยกว่าจึงมีกาไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อา้ งอิงโดยตรง จึง
เหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สงู กว่าผูล้ งทุนทั่วไป ผูล้ งทุนจึง
ควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และผูล้ งทุนควรพิจารณา
ความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์ การลงทุน และฐานะการเงิน
ของผูล้ งทุนเอง

5.

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้ ่างประเทศ 1Y2 ลงทุนกระจุกตัวอยู่ในประเทศจีน ผูล้ งทุนจึงควร
พิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

6.

การลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสาร non- investment grade / unrated / unlisted
ดังนัน้ ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงที่สงู ขึน้ จากการไม่ได้รบั ชาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้

7.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคาสั่งซือ้ / คาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็ นการชั่วคราวหรือ
ถาวรก็ได้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคาสั่งดังกล่าวจะเป็ นการรักษาประโยชน์กองทุนและผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคาสั่งซือ้ / คาสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ท่ีบริษัทจัดการ สานักงานและสาขาของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืน และแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคาสั่งซือ้ / คาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็ นการชั่วคราวหรือถาวร
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8.

บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐ อเมริ ก า หรื อผู้มีถ่ิ น ฐานอยู่ในประเทศสหรัฐ อเมริก า (ซึ่งรวมถึ งดิน แดนของประเทศ
สหรัฐ อเมริ ก าหรื อ ที่ ป ระเทศสหรัฐ อเมริ ก าครอบครอง) รวมถึ ง ผู้ท่ี มี ห นัง สื อ เดิ น ทางของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือผูถ้ ือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมถึงสาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงิน
เกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้ นี ้ รวมถึงผูล้ งทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผูจ้ ัดการที่
ตัง้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรื อระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น

9.

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีพนั ธะสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือมี
ความจาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่ เกิดขึน้ แล้วในขณะนี ้ หรือจะเกิดขึน้ ในอนาคต
เช่ น ดาเนิ น การตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริก า เป็ นต้น
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิ แก่บริษัทจัด การที่จะปฏิบัติการและดาเนินการต่างๆ
เพื่อให้เป็ นไปตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
ต่างๆ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอม
ข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการอื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตาม
พันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทั้งนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอีย ด
เพิ่มเติมในหนังสือชีช้ วน

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม
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ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (credit risk)
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม National credit rating
ต่ำ
Gov.bond / AAA
AA, A
BBB

สูง
ต่ากว่า BBB

unrated

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม International credit rating
ต่ำ
AAA
AA, A
BBB
ต่ากว่า BBB
หมายเหตุ : แรเงากรณีท่กี องทุนลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือนัน้ เกินกว่า 20% ของ NAV

สูง
unrated

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration)
ต่ำ
ต่ากว่า 3 เดือน

3 เดือนถึง 1 ปี

สูง
1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่ำ
< 5%

5 – 10%

สูง
10 - 15%

15 - 25%

> 25%

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนนีเ้ พิ่งจัดตัง้ เมื่อวันที่ …………………………….. จึงยังไม่มีขอ้ มูล ความผันผวนของ
ผลการดาเนินงาน (SD)
ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรวม
ต่ำ
< 10%

10% – 20%

สูง
20% - 50%

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญกองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์สปริ ง ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 1Y2
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ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration
Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง่ มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ต่ำ
< 20%

20% – 50%

50% – 80%

สูง
> 80%

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Real Estate
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่
ผูอ้ อกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย
ต่ำ
สูง
< 20%

20% – 50%

50% – 80%

> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน
ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน fx
ต่ำ
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด

บางส่วน

สูง
ดุลยพินิจ

ไม่ปอ้ งกัน

*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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กำรประมำณกำรตรำสำรและสัดส่วนทีก่ องทุนคำดว่ำจะลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎำคม 2564)
สัดส่วนของประเภททรัพย์สนิ ทีล่ งทุนของกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan

Series 3

สามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมกองทุนหลักได้ท่ี https://www.eastspring.com/sg/funds

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญกองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์สปริ ง ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 1Y2

หน้ำ 9 / 19

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ก่อนการลงทุน*

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม
(ร้อยละต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ)

คาอธิบายเพิ่มเติม :
1.
2.

ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ กองทุนรวม ณ วันที่คานวณ (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็ นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถอื หน่วยลงทุน
(% ของมูลค่ำซือ้ ขำย)
รำยกำร
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

0.50%

ยกเว้น

ไม่มี

ไม่มี

0.50%

ยกเว้น

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกิน 53.50 บาท ต่อ 20 บาทต่อรายการ
1,000 หน่วย หรือตาม
อัตราที่นายทะเบียน
กาหนด

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่นื ใดแล้ว (ถ้ามี)
2. บริษัทจัดการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผูล้ งทุนไม่
เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผูล้ งทุนประเภทสถาบันที่เปิ ดบัญชีซอื ้
ขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผูล้ งทุนสถาบันที่ไม่ แสวงหาผลกาไร ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผูล้ งทุนสถาบันที่จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญ ญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสารองเลีย้ งชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

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

อัตรำร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Initial Sales Charge)

สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Realisation
Charge)

เรียกเก็บร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน ถือเป็ นรายได้ของกองทุน

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)

ไม่มี (ไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยน)

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญกองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์สปริ ง ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 1Y2
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม

อัตรำร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน (สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน)

ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (Trustee’s and
Custodian Fee)

ไม่เกินร้อยละ 0.06 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของ
กองทุน (สูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน) และขัน้ ต่าอย่างน้อย
15,000เหรียญสหรัฐต่อปี

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)

มากกว่าร้อยละ 0.1% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน หากทรัพย์สนิ ภายใต้การจัดการของ
กองทุนรวมต่ากว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ บวก
ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรม

หมายเหตุ :
1.

ในกรณีท่ีกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็ นค่าตอบแทน
เนื่องจากการที่กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน

2.

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ
กองทุนหลักได้ ในกรณีท่ีกองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
และจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ผลกำรดำเนินงำน
*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
1. ตัวชีว้ ัดทีใ่ ช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุน:
ไม่มี เนื่องจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลักซึ่งไม่มีตวั ชีว้ ดั และเป็ นกองทุนหลักที่มีอายุโครงการ ทัง้ นีบ้ ริหารจัดการ
ลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กาหนด จึงไม่จาเป็ นต้องเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของ
กองทุนกับตัวชีว้ ดั
2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Miscellaneous
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยปั นผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

วันทีจ่ ดทะเบียน

18 สิงหาคม 2564

อำยุโครงกำร

ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ากว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน

ซือ้ และขำยคืนหน่วยลงทุน

วันทำกำรซือ้ หน่วยลงทุน :
- เสนอขำยเพียงครั้งเดียวช่วง IPO ระหว่ำงวันที่ 10 – 16 สิงหำคม 2564
- มูลค่าขัน้ ต่าของการซือ้ ครัง้ แรก

: 1,000 บาท

- วิธีการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน เงินสด คาสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือดราฟต์
สั่งจ่าย
“บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของบลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.ทหารไทยธนชาต

ราชดาริ

011-1-08829-0

“บัญชีซอื้ หน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชำต” บัญชีกระแสรายวัน
ธ.กรุงเทพ

เพลินจิต

205-3-03201-3

ธ.กรุงศรีอยุธยา

เพลินจิตทาวเวอร์

285-0-01087-9

ธ.กสิกรไทย

ถนนหลังสวน

082-1-08292-7

ธ.ไทยพาณิชย์

สานักรัชโยธิน

111-3-03734-0

ธ.ออมสิน

ราชประสงค์

000-0-0004393-5

ระยะเวลำกำรรับเงินค่ำขำยคืน :
- เนื่องจากกองทุนนีไ้ ม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ บริษัท
จัดการจะดาเนินการให้มีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติของกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนีต้ ่างประเทศ 1Y2 ทัง้ จานวน
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุ นเปิ ดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) (หรือ
กองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ซึ่ง
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เป็ นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในวันทาการก่อนวันสิน้ สุดอายุ
โครงการ
- โดยบริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ
กองทุนนี ้ เพื่อใช้ในการสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิ ดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY)
(หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่ บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน)
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี ้ ในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัท
จัดการจะใช้ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทารายการ

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี
www.thanachartfundeastspring.com
รำยชื่อผู้จัดกำรกองทุน

ชื่อ
นางสาวธีรนุช

ธรรมภิมขุ วัฒนา

อัตรำส่วนหมุนเวียน
กำรลงทุนของกองทุน (PTR)

-

ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ
รับซือ้ คืน

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)

วันทีเ่ ริ่มบริหำรกองทุนนี้
วันจดทะเบียนกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถำม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด

อนุญำตให้ผู้ทมี่ ีสัญชำติ US
ลงทุน

ไม่อนุญาตให้ผทู้ ่มี ีสญ
ั ชาติ US ลงทุน

ธุรกรรมทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลปรโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
www.thanachartfundeastspring.com

ที่อยู่ : ชัน้ 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801
Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ วันที่ 9
สิงหาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด

คำอธิบำยเพิ่มเติม
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนีท้ มี่ ีควำมเสี่ยงสูง (High Yield Risk) กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนีท้ ่ี
มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารหนี ้ Non-investment Grade และ Unrated เป็ นต้น ซึ่งตราสารหนีด้ งั กล่าวจะมีความเสี่ยง
ด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง สูงกว่าตราสารหนีท้ ่ไี ด้รบั การจัดอันดับในระดับ Investment Grade
2. ควำมเสี่ ย งจำกกำรผิ ด นั ด ช ำระหนี้ข องผู้ อ อกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึ ง การพิ จ ารณาจากอันดับความ
น่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชาระหนี ้ โดยพิจารณาจากผล
การดาเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงิ นของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ
ดังต่อไปนี ้
ระดับ
TRIS
Fitch
Moody’s S&P
คำธิบำย
กำรลงทุน
AAA AAA(tha)
Aaa
AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่าที่สุดที่จะ
ไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด
AA
AA(tha)
Aa
AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่า
มากที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด
ระดับที่น่า
ลงทุน
A
A(thai)
A
A
ความเสี่ยงต่ า ที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตาม
กาหนด
BBB BBB(tha)
Baa
BBB ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้
ตามกาหนด
ระดับที่ต่ากว่า ต่ากว่า ต่ากว่า
ต่ากว่า ต่ากว่า ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตาม
น่าลงทุน
BBB BBB(tha)
Baa
BBB กาหนด
3. ควำมเสี่ยงของประเทศทีล่ งทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้า
ไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทาให้ไม่สามารถ
ชาระหนีไ้ ด้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
4. ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk) เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุน
จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย หลัเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ซึ่งอาจแตกต่างจากที่บงั คับใช้ใน
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ประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบตั ิงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้ นตอนใน
การทาธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง
กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อนั ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่
กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ ยวข้องกับการลงทุน การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของผูค้ วบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้อนทุน ค่าใช้ จ่าย ภาระทางภาษี ทาให้
ไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรือาจุมีการจากัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจากัดหรือห้ามแลกเปลี่ยน
เงินตรา ทาให้ไม่สามรถนาเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็ นสกุลเงินบาทได้ เป็ นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหนีห้ รือ
ตลาดตราสารหนีท้ ่กี องทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซือ้ ขาย
6. ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ เนื่องจากฐานะทางการ
เงิน หรือผลการดาเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุน้ ของธุรกิจนัน้ ๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึน้ หรือลดลง
7. ควำมเสี่ ย งจำกควำมผั น ผวนของรำคำหลั ก ทรั พ ย์ (Market Risk) กรณี ก องทุน รวมตราสารหนี ้ เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งขึน้ กับปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและ
ต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ เช่น
หากอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ อัตราดอกเบี ้ยของตราสารหนีท้ ่ีออกใหม่ก็จะสูงขึน้ ด้วย ดังนัน้
ราคาตราสารหนีท้ ่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขายในระดับราคาที่ต่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่
ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration
ต่ากว่า
8. ควำมเสี่ยงจำกกำรทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้ องกันควำมเสี่ยง คือ สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึน้ ลง
ผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พนื ้ ฐาน ดังนัน้ หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวย่อมทาใหสินทรัพย์มี
ความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พนื ้ ฐาน (Underlying Security)
9. ควำมเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญำในกำรทำสัญญำป้ องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากคู่สญ
ั ญาในการทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจน
ไม่อาจดาเนินการให้เป็ นไปตามสัญญาได้
10. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราและ
เปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่านแต่ขายทา
กาไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทาได้ดงั ต่อไปนี ้
▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ อำจป้ องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราและเปลี่ยน
เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยง
หรือไม่
▪ ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
11. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ (Derivative Risk) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การลงทุน ซึ่งการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทาให้มีความเสี่ยงที่แตกต่างหรือมากกว่าหลักทรัพยั่วไป เช่น
▪ ความสัมพันธ์ท่ีไม่แน่นอนระหว่างผลตอบแทนของตราสารอนุพนั ธ์กับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซ่งึ ได้ทาการ
ป้องกันความเสี่ยงไว้
▪ ในการทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้านั้นกองทุ นอาจต้องวางเงินประกันเริ่มต้น (initial margin) และอาจต้องาวงเงิน
ประกันเพิ่มเติมโดยจะทราบก่อนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสถานะ
สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของกองทุน หากกองทุนไม่สามารถวงาเงินประกันเพิ่มเติมได้ในเวลาที่กาหนด กองทุนจะต้อง
ถูกบังคับให้ปิดสถานะของสัญญาดังกล่าว ทาให้เกิดการขาดทุนได้ เป็ นต้น
12. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุนลงทุนในผูอ้ อกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผูอ้ อกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผัน
ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผูอ้ อกตราสาร
▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจาก
กองทุน ลงทุน ในบางหมวดอุ สาหกรรมมากกว่ า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่ง หากเกิ ด เหตุก ารณ์ท่ี ส่ง กระทบต่ อ
อุตสาหกรรมนัน้ กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวด
อุตสาหกรรม
▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึง้ หากเกิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการ
ลงทุนในหลายประเทศ
13. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรทีม่ ีลักษณะของสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note Risk) กองทุน
อาจลงทุ น ในตราสารที่ มี ลั ก ษณะของสั ญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้ า (Structured Note) โดยเป็ นไปตามหลั เ กณฑ์ ท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ซึ่งตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปร เฉพาะเมื่อสินค้าหรือตัวแปร และ
โครงสร้างของตราสารประเภทนีไ้ ม่ขดั กับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนนของกองทุน
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สำหรับผู้ลงทุน

หนังสือยินยอมรับทรำบควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในกองทุน (เอกสำรแนบคู่กับใบคำสั่งลงทุน)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุ คล......................................................................................................................
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน......................................................... (ถ้ามี ) ของกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี ้
ต่างประเทศ 1Y2 (กองทุน) ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Eastspring
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่ า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีกลยุทธ์การลงทุนครัง้ เดียวและถือจนครบอายุโครงการ (buy-and-hold)
โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ทัง้ นี ้ กองทุน
หลักเป็ นกองทุนรวมตราสารหนี ้ ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) ดาเนินงานตามระเบียบของ MAS (Monetary
Authority of Singapore) และมีนโยบานการลงทุนในตราสารหนี ้ และตราสารหนีอ้ ื่นๆ ในกลุ่มประเทศ Asia Pacific และ
Emerging market กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้ และตราสารหนีอ้ ื่นๆ ใน developed market ทัง้ นี ้ กองทุนนีม้ ิใช่การฝาก
เงินหรือการรับประกันเงินต้น
รวมถึงข้าพเจ้า ได้รับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็ น
อย่างดีแล้วว่า
1. กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (คือ อสังหาริมทรัพย์) มากกว่า 20% ของ NAV
รวมกัน หากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่า
กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
2. กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวใน ประเทศใดประเทศหนึ่ง (คือ ประเทศจีน) มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน หากเกิด
เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมี
ผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะลงทุนในกองทุนนี ้ และสามารถรับความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น
รวมถึงที่ระบุในหนังสือชีช้ วนกองทุน และข้าพเจ้ารับทราบคาชีแ้ จงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระบุไว้ใน
หนังสือฉบับนีแ้ ล้ว ทั้งนี ้ หากข้าพเจ้าได้รบั ความเสียหายจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงที่ จะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จาก บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด แต่อย่างใด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

............................................................................. ผูล้ งทุน
(
) (พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))
วันที่ .....................................................................

สำหรับบลจ. หรือผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซือคืน

หนังสือยินยอมรับทรำบควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในกองทุน (เอกสำรแนบคู่กับใบคำสั่งลงทุน)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบคุ คล......................................................................................................................
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน......................................................... (ถ้ามี ) ของกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี ้
ต่างประเทศ 1Y2 (กองทุน) ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Eastspring
Investments Unit Trusts – Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่ า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีกลยุทธ์การลงทุนครัง้ เดียวและถือจนครบอายุโครงการ (buy-and-hold)
โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ทัง้ นี ้ กองทุน
หลักเป็ นกองทุนรวมตราสารหนี ้ ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) ดาเนินงานตามระเบียบของ MAS (Monetary
Authority of Singapore) และมีนโยบานการลงทุนในตราสารหนี ้ และตราสารหนีอ้ ื่น ๆ ในกลุ่มประเทศ Asia Pacific และ
Emerging market กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารหนีอ้ ื่น ๆ ใน developed market ทัง้ นี ้ กองทุนนีม้ ิใช่การฝาก
เงินหรือการรับประกันเงินต้น
รวมถึงข้าพเจ้า ได้รับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็ น
อย่างดีแล้วว่า
1. กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (คือ อสังหาริมทรัพย์) มากกว่า 20% ของ NAV
รวมกัน หากเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนอาจมีผลการดาเนินงานที่ผันผวนมากกว่า
กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
2. กองทุนนีล้ งทุนกระจุกตัวใน ประเทศใดประเทศหนึ่ง (คือ ประเทศจีน) มากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน หากเกิด
เหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมี
ผลการดาเนินงานที่ผนั ผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะลงทุนในกองทุนนี ้ และสามารถรับความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น
รวมถึงที่ระบุในหนังสือชีช้ วนกองทุน และข้าพเจ้ารับทราบคาชีแ้ จงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระบุไว้ใน
หนังสือฉบับนีแ้ ล้ว ทั้งนี ้ หากข้าพเจ้าได้รบั ความเสียหายจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงที่จะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จาก บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด แต่อย่างใด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
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