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กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1.

นโยบำยกำรลงทุน :

1.1

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน JPMorgan Funds - Income
Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซึ่งเป็ น Class ที่เสนอขายผูล้ งทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบาย
ลงทุนในตราสารหนีป้ ระเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก์ (Luxembourg)
ดาเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe)
S.à r.l. และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็ น Fund of Funds หรือ
ลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็ น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทาให้
ระดั บ ความเสี่ ย งของการลงทุ น (risk spectrum) เพิ่ ม ขึ น้ ทั้ ง นี ้ ให้เป็ น ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้จัด การกองทุ น โดยขึ น้ กั บ
สถานการณ์ตลาด และต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้งผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.thanachartfundeastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัท
จัดการกาหนด ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
ทั้งนี ้ การลงทุนของกองทุนในกองทุน หลัก จะอยู่ในรู ปของเงิน ดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทาสัญ ญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศตามดุลยพินิจ
ของผูจ้ ดั การกองทุน
กองทุ น อาจพิ จ ารณาลงทุ น ในสัญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้า (Derivatives) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริห ารการลงทุ น
(efficient portfolio management (EPM)) ได้ รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารที่มีสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) นอกจากนี ้ การลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนีท้ ่มี ีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
ต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนีท้ ่ีไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
และหลักทรัพย์ท่มี ิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
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1.2

นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
กองทุนหลักเป็ นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารหนีท้ ่ ัวโลก โดยกองทุนมีหลักการสา คัญ ในการ
กระจายการลงทุนไปในตราสารหนีป้ ระเภทต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทั่วโลก ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สิน
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนหลักเพื่อศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี : https://am.jpmorgan.com/ch/en/assetmanagement/adv/products/jpm-income-fund-c-acc-usd-lu1041600427/#

2.

กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
2.1

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond มุ่งหวังให้ผลการด าเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก
(passive management)

2.2

กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริ หารแบบเชิงรุ ก (Active)

กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
นักลงทุนที่ตอ้ งการกระจายการความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความเสี่ยงของ
การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั่วโลก ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ได้

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร
▪ นักลงทุนที่มีความจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนนีใ้ นระยะอันใกล้
▪ นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของของเงินลงทุนและผลตอบแทนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
1.

กองทุนนีม้ ใิ ช่กองทุนคุม้ ครองเงินต้น ผูล้ งทุนจึงมีความเสี่ยงของเงินต้นจากการลงทุน

2.

กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลัก) มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และ
นาไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(Derivatives) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การ
กองทุน อนึ่ง กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond อาจจะเข้าลงทุนในกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ และอาจจะเข้า ท าสัญ ญาซื ้อ ขายล่ ว งหน้า (Derivatives) โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ดังนัน้ กองทุนหลักอาจมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้าน
ลบจากความผันผวนของสกุลเงินต่างประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุน
ในทรัพย์สินสกุลเงินต่างประเทศที่หลากหลายผูล้ งทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รบั ผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รบั เงิน
คืนต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

3.

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond และกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลัก) อาจ
ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM))
กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยง
ได้สงู กว่าผูล้ งทุนทั่วไป ผูล้ งทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า และ
ผูล้ งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุ ประสงค์การลงทุน และฐานะ
การเงินของผูล้ งทุนเอง

4.

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการ
กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

5.

กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond อาจลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝงทาให้กองทุนนี ้ มี
ความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนสูง และสามารถรับความเสี่ยงได้สงู กว่าผู้
ลงทุนทั่วไป

6.

การลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศสามารถลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ ตราสาร non-investment grade / unrated / unlisted ดังนั้น ผู้
ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึน้ มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนีข้ องผูอ้ อกตราสารหรือ
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็ นต้น
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คำเตือนทีส่ ำคัญ (ต่อ)
7.

กองทุนหลักมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก กรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน
เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทยอยรับคาสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุน และจัดสรร
การไถ่ถอนตามสัดส่วนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ส่งคาสั่งมา เพื่อไม่ให้มีก ารไถ่ถอนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนหลัก โดยคาสั่งไถ่ถอนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กองทุนหลักจะทารายการ
ให้ในวันทาการถัดไป โดยคาสั่งดังกล่าวจะได้รบั สิทธิในการจัดสรรก่อน
ดังนัน้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น
รวมทัง้ อาจไม่ได้รบั เงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กาหนด

8.

เพื่อให้สอดคล้องและเป็ นไปตามกฏเกณฑ์ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนนี ้ (รวมถึงผู้
เคยถือหน่วยลงทุนนี)้ ไปยังกองทุนหลัก(รวมถึงผูเ้ กี่ยวข้อง) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทัง้ ในและต่างประเทศในกรณี
ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองหน่วยกองทุน (ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของหน่วยกองทุน หรือ
ตามคาขอ/เกณฑ์ของกองทุนหลัก รวมถึงการขอข้อมูลเพิ่ มเติมจากผูถ้ ือหน่วยและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่าน นอกจากนี ้ บริษัทจัดการอาจจะระงับหรือหยุดให้บริการ
และดาเนินการให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่เข้าเกณฑ์
ต้องห้า มตามข้อ ก าหนดของกองทุน หลัก ในการด าเนิ น การดังกล่ าวข้า งต้น ทั้งหมด ทั้งนี ้ ให้ถือ ว่ า บริษั ท จัด การและ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้รบั ความยินยอมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ในการให้ขอ้ มูลดังกล่าว

9.

บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กบั
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูม้ ีถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ ่มี ีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถ้ ื อ Green Card ที่
ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วน เป็ นต้น ซึ่งจัดตั้งขึน้ ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุ คลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทัง้ ในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูล้ งทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคาสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชาระ/รับชาระเงินเกี่ยวกับ
หน่วยลงทุน ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี ้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการดาเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบคุ คลดังกล่าวตามข้อ1 - 4
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม สาหรับผูล้ งทุนที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้างต้น

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
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คำเตือนทีส่ ำคัญ (ต่อ)
10.

ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการมีพันธะสัญ ญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือมี ความ
จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้ แล้วในขณะนี ้ หรือจะเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น ดาเนินการ
ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้รบั ทราบ
และตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง
หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงิน
ได้ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคายินยอมข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดาเนินการ
อื่นใดเท่าที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชีช้ วน

ี่ งของกองทุนรวม
แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสย

ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk)
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
ต่ำ
ต่ากว่า 3 เดือน
3 เดือนถึง 1 ปี

สูง
1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

พิจารณาจากอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทุน JPMorgan Funds – Income Fund ลงทุน

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk)
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่ำ
< 5%
5 – 10%

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
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ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรวม
ต่ำ
< 10%
10% – 20%

สูง
20% - 50%

50% - 80%

> 80%

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือ
สัญญานัน้ รายใดรายหนึง่ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผูร้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารที่มี การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (High Sector
Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน
ต่ำ
< 20%
20% – 50%
50% – 80%

สูง
> 80%

หมายเหตุ : กองทุนนีม้ ีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม HY Corporate และ Agency MBS

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)
การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผอู้ อกเสนอ
ขายอยูใ่ นประเทศไทย
ต่ำ
สูง
< 20%
20% – 50%
50% – 80%
> 80%
หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน fx
ต่ำ
สูง
ทัง้ หมด/เกือบทัง้ หมด
บางส่วน
ดุลยพินิจ
ไม่ป้องกัน
หมายเหตุ: กองทุน มีก ารป้ องกันความเสี่ย งจากการเปลี่ยนแปลงของอัต ราแลกเปลี่ย นคิ ด เป็ น 50-100% ของเงิน ลงทุน ใน
ต่างประเทศ
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึ ง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทากาไรในช่วงที่
บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทากาไรในช่วงที่
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บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือ
สาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทาได้ดงั ต่อไปนี ้
• อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผูจ
้ ดั การกองทุนรวม : ผูล้ งทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการ
ป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
ชื่อทรัพย์สนิ
1. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี ้ : JPM Income Fund C
(acc) - USD (JPMINCC)

อันดับควำมน่ำถือเชื่อ
รวมทัง้ สิน้

% ของ NAV
95.27%
95.27%

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั ได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่ค่ำำธรรมเนี
ธรรมเนียยมที
มที่เ่เรีรียยกเก็
กเก็บบจำกกองทุ
จำกกองทุนนรวม
รวม
5.00
5.00
4.50
4.50
4.00
4.00
ค่ค่ำำธรรมเนี
จริงง
กเก็บบจริ
มที่เ่เรีรียยกเก็
ธรรมเนียยมที
%% ต่ต่ออปีปีของ
ของ
NAV
ของ ของ NAV

3.50
3.50

3.00
3.00
2.50
2.50

สูงสุดไม่เกิน
สูงสุดไม่เกิน .9795

2.00
2.00
1.50
1.50
1.00
1.00

0.50
0.50
0.00
0.00

สูงสุดไม่เกิน . 5

ตำมที่จ่ำยจริง

v

สูงสุ0.911
ดไม่เกิน . 5
0.911
การจั
การจัดดการ
การ

v

1.057
1.057
สูงสุดไม่เกิน . 5 0
สูงสุดไม่เกิน .2
สูงสุสูดงสุไม่ดเไม่
กินเกิน. .70 7 สูงสุดไม่เกิน .2 0
สูงสุดไม่เกิน 0.13v0.018
0.018
สูงสุดไม่เกิน v
v0.021
0.107
ผูด้ ูแผลประโยชน์
0.107
0.021
นายทะเบี
ผูผูด้ ้ดูแูแลผลประโยชน์
นายทะเบียยนน
ค่าใช้จ่า่ายอื
ยอื่น่น
ลผลประโยชน์

รวมค่าใช้
ใช้จจ่า่ายย

*ข้อมูล : ณ 1 เม.ย 2563 – 31 มี.ค 2564
คำอธิบำยเพิ่มเติม :
1. ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหมด หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ นาย
ทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ กองทุนรวม ณ วันที่คานวณ (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็ นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้
3. ในกรณีท่กี องทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็ นค่าตอบแทนเนื่องจากการ
ที่กองทุนนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดาเนินการให้เงินจานวน
ดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ ขำย)
รำยกำร

อัตรำตำมโครงกำร (%)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)
1.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end
ไม่มี
Fee)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
1.00%
(SWITCHING IN)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
ไม่มี
(SWITCHING OUT)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
53.50 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรือตามอัตราที่นาย
ทะเบียนกาหนด
ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
0.25%

อัตรำเก็บจริง
(รวม VAT)(%)
1.00%
ไม่มี
1.00%
ไม่มี
20 บาท ต่อ รายการ

ไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี)
คำอธิบำยเพิ่มเติม :
1. บริษัทจัดการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผูล้ งทุนไม่เท่ากัน
โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสาหรับผูล้ งทุนประเภทสถาบันที่เปิ ดบัญชีซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผูล้ งทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่งจัด ตัง้ ขึน้ โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผูล้ งทุนสถาบันที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและ
ประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสารองเลีย้ งชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
2. ค่าใช้จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ จะถูกนาส่งเข้าหรือตกเป็ นของกองทุนทัง้ จานวน เพื่อนาไปชาระเป็ นค่าใช้จ่ายในการซือ้
ขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ ภาษี มลู ค่าเพิ่ม หรือ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื่อสั่งซือ้ หรือสั่งขายหลักทรัพย์

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีส่ ำคัญของกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry charge)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Exit charge)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expenses)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้
(Ongoing charge)

อัตราร้อยละ
ร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ไม่มี
ไม่มี
ร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ร้อยละ 0.65 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผลกำรดำเนินงำน

9.45%

15%

12.22%

ผลการดาเนินงาน (คานวณตามปี ปฏิทิน)

2.72%

10%
5%
0%

T-ES-GSBOND
Benchmark

2563

2564

-5%
-10%

-5.65%

* T-ES-GSBOND จัดตัง้ กองทุน เมื่อวัน ที่ 2 เม.ย. 2563

* ผลการดาเนินงานปี 2564 ข้อมูล ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต*
1. ตัวชีว้ ัดทีใ่ ช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุน:
คือ ควรเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ดั ของกองทุนหลัก คือ Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return Gross)
(ปรับปรุงชื่อเรียกดัชนีชวี ้ ดั (Benchmark) จาก Bloomberg Barclay เป็ น Bloomberg เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของผูใ้ ห้บริการดัชนี) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ
วันที่คานวณผลตอบแทน
2. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -1.51%*
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
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3. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 3.99% ต่อปี *
* กรณีกองทุนจัดตัง้ ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้ นับตัง้ แต่จดั ตัง้ กองทุนจนถึงวันที่รายงาน

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Global Bond
Discretionary F/X Hedge or Unhedge
5. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
ผ การดาเนนงานยอนห ง (%)

30 นวาคม 2564

ตงแต่ตน ี 3 เดอน Percentile 6 เดอน Percentile 1 ี

2

2

Percentile 3 ี Percentile 5 ี Percentile 10 ี Percentile

ดตงกองทุน

2.72

-0.59

75th

-0.26

75th

2.72

25th

-

-

-

-

-

-

8.48

9.45

-1.65

95th

4.07

5th

9.45

5th

-

-

-

-

-

-

1.86

-1.60

-0.14

25th

-0.08

75th

-1.60

95th

-

-

-

-

-

-

1.31

1.88

2.30

50th

1.98

50th

1.88

25th

-

-

-

-

-

-

3.40

6.48

7.84

95th

7.34

95th

6.48

95th

-

-

-

-

-

-

6.51

3.63

4.33

95th

3.87

95th

3.63

95th

-

-

-

-

-

-

3.35

ผลการดาเนินงาน 1 ปี ขึ ้นไป คานวณเป็ น % ต่อปี
ดัชนีมาตรฐาน

Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index TR THB

ดัชนีมาตรฐาน 2

Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index TR

ขอม เ รีย เทีย ผ การดาเนนงานแ

เ อรเ นต ท

AIMC Category

Peer Percentile

Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

ขอตก งแ
1.
2.
3.

4.

Standard Deviation (%)

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

3M

6M

1Y

3Y

5Y

10Y

5th Percentile

0.27

1.68

4.81

5.04

3.33

2.80

1.84

1.70

1.84

3.03

2.51

4.93

25th Percentile

-0.33

0.35

2.49

4.50

2.27

2.45

1.95

1.82

1.99

4.54

2.65

5.09

50th Percentile

-0.52

-0.07

1.14

3.32

1.80

2.14

2.39

2.09

2.06

6.03

4.35

5.17

75th Percentile

-0.74

-0.51

-1.32

2.67

-0.03

0.33

3.13

3.05

2.72

7.24

5.44

6.10

95th Percentile

-1.75

-2.03

-2.77

0.71

-1.44

-1.58

7.45

7.06

5.87

8.60

6.94

7.06

เงอ
่ น ขของขอม เ รีย เทีย ผ การดาเนนงานแ

- 5th Percentile
- 75th Percentile

31 นวาคม 2564
Return (%)

เ อรเ นต ท ( Peer Percentile)

www.aimc.or.th

(

5
75
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6. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ https://am.jpmorgan.com/ch/en/assetmanagement/adv/products/jpm-income-fund-c-acc-usd-lu1041600427/#

ที่มา : FACTSHEET As of 30/12/2021

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ

หน้ำ 14 / 21

กองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์สปริ ง Global Smart Bond

ข้อมูลอื่นๆ
นโยบำยกำรจ่ำยปั นผล ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
วันทีจ่ ดทะเบียน
2 เมษายน 2563
อำยุโครงกำร
ซือ้ และขำยคืนหน่วย
ลงทุน

กำรรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ (AR)
รำยชื่อผูจ้ ัดกำร
กองทุน

ไม่กาหนด
วันทาการซือ้ หน่วยลงทุน :
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป
วันทาการขายคืนหน่วยลงทุน :
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า
- จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

: 1 บาท
: 1 บาท
:
:
:
:

1 บาท
ไม่กาหนด
ไม่กาหนด
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน (รับเงินภายใน T+ )

ไม่มี
คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
ชื่อ
ตาแหน่ง/บริหารจัดการด้าน วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี ้
ดร.ธีรนุช ธรรมภิมขุ วัฒนา
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
2/ /2563
นายกาย ศิรพิ รรณพร
ผูจ้ ดั การกองทุน
1/7/256
นางสาวนันทนัช กิตเิ ฉลิมเกียรติ
ผูจ้ ดั การกองทุน
16/8/256
0.03 เท่า

อัตรำส่วนหมุนเวียน
กำรลงทุนของกองทุน
(PTR)
ผู้สนับสนุนกำรขำย
ธนาคาทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
หรือรับซือ้ คืน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ (ถ้ามี)
ติดต่อสอบถำม
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
รับหนังสือชีช้ วน
ที่อยู่ : ห้อง 902 – 908 ชัน้ 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944
ร้องเรียน
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801
Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com
อนุญำตให้ผู้ทมี่ ี
ไม่ใช่
สัญชำติ US ลงทุน
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ธุรกรรมทีอ่ ำจ
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง www.thanachartfundeastspring.com
ทำงผลปรโยชน์
▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงิ นฝาก จึงมีความเสี่ยง
จากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุ น ที่ เ สนอขายนั้ น ทั้ ง นี ้ บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมได้ ส อบทานข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี ้ ช วน ส่ ว นสรุ ป ข้ อ มู ล ส าคั ญ
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด

รำยละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund
ชื่อกองทุนหลัก
Class
ISIN Code
Bloomberg Code
วันจัดตัง้ กองทุน
(Inception Date)
สกุลเงินฐาน
(base currency)
ตัวชีว้ ดั (Benchmark)

วัตถุประสงค์และนโยบาย
การลงทุน

หนังสื อชี้ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ

กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund
C
LU1041600427
JPMINCC LX
10 ธันวาคม 2558
USD
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
(Total Return Gross) (Bloomberg: LBUSTRUU)
กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund เป็ นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่าน
การลงทุนในตราสารหนีท้ ่ ัวโลก โดยกองทุนมีหลักการสาคัญ ในการกระจายการ
ลงทุนไปในตราสารหนีป้ ระเภทต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทั่วโลก ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึง
- ตราสารหนีภ้ าครัฐ ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรป, และ
ประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐของประเทศ
เหล่านัน้
- ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
- ตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-related security)
และ Asset-backed securities อื่นๆ
แต่จ ะไม่ล งทุ น ในตราสารหนี ท้ ่ี ออกโดยสาธารณรัฐ ประชาชนจี น ทั้งที่ เสนอขาย
ภายในประเทศและนอกประเทศ
กองทุ น ไม่ ส ามารถลงทุ น ในตราสารที่ ส ามารถเปลี่ ย นเป็ นตราสารทุ น ได้
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(convertible securities) เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน ; ไม่สามารถลงทุนใน
ตราสารทุน (equity) ซึ่งรวมถึง preferred securities และ REITs ได้เกินร้อยละ 10
ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ; ไม่ ส ามารถลงทุ น ในหุ้ น กู้ แ ปลงสภาพแบบมี เงื่ อ นไข
(contingent convertible bonds) เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management)
ไม่กาหนด
ไม่มี
ทุกวันทาการ

อายุกองทุน
นโยบายจ่ายเงินปั นผล
วันทาการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดการกองทุน
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l
(Management Company) 6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
ผูร้ กั ษาทรัพย์สินของกองทุน JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
(Custodian Bank)
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
ผูต้ รวจสอบบัญชีกองทุน
PricewaterhouseCoopers, société cooperative
(Fund Auditor)
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443
L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Website
https://am.jpmorgan.com/ch/en/asset-management/adv/products/jpmincome-fund-c-acc-usd-lu1041600427/#

ควำมเสี่ยงหลักในส่วนของ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund
เนื่องจากกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond มุ่งเน้นลงทุนใน กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund ซึ่ง
เป็ นกองทุนหลัก ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาและคานึงถึงปั จจัยความเสี่ยงต่างๆของ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund
ดังต่อไปนี ้
1.

ควำมเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับกำรลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทุนที่ม่งุ หาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารหนีท้ ่ วั โลก โดยมี
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนีป้ ระเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่ วโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่า
ทรัพย์สิน ซึ่งหลักทรัพย์ดงั กล่าวอาจมีความผันผวน / การเปลี่ยนแปลงของราคาอันเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะ
ตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิ จ ปั จ จัย ทางการเมื อ ง สังคม อุต สาหกรรม ตลาดทุ น ราคาสิ น ค้า โภคภัณ ฑ์ อัต รา
แลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงและผลประกอบการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทนั้นๆ การ
คาดการณ์ของนักลงทุน การกระจุกตัวในการลงทุน หลักทรัพ ย์ใดๆ หรือกลุ่มหลัก ทรัพ ย์ใดๆ ขนาดของบริษั ท ฯลฯ
รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ของหลัก ทรัพย์ท่ีกองทุนหลักลงทุนอยู่ ซึ่งอาจมีผลให้ราคาหลักทรัพย์ท่ี ลงทุนซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ใน
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กองทุนหลัก ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ต่ากว่า (Underperform)หรือผันผวนกว่า หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ได้เข้าลงทุน หรือ
อาจมีสภาพคล่องในการซือ้ ขายเปลี่ยนแปลงไปจากภาวะปกติ
2.

ควำมเสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของรำคำตลำด (Market Risk)
มูลค่าของทรัพย์สินในกองทุนหลักได้รบั ผลกระทบจากปั จจัยหลายอย่าง รวมทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ท่หี ลักทรัพย์ในกองทุนซือ้ ขาย

3.

ควำมเสี่ยงทีเ่ กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักมีนโยบายหลักในการลงทุนตราสารหนี ้ ทาให้มีความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับอัตราดอกเบีย้ กล่าวคือหาก
อัตราดอกเบีย้ ในตลาดปรับตัวสูงขึน้ ก็อาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ให้ต่าลงได้ และตามปกติแล้วการลงทุนในตราสารที่มี
อายุยาวกว่า จะมีความเสี่ยงด้านราคาที่สงู กว่า

4.

ควำมเสี่ยงด้ำนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (Default หรือ Credit Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักเป็ นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีข้ องประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งที่มีการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนีท้ ่ีมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้
และได้กาหนดกลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสาร High Yield ได้สงู สุดไม่เกินร้อยละ 65 จึงทาให้มีความเสี่ยงใน
เรื่อง Credit ที่สงู นอกจากนีย้ งั สามารถทาสัญญาทางการเงิน (เช่น สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า) กับคู่สญ
ั ญาได้ กองทุนหลัก
จึงมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนีห้ รือคู่คา้ จะผิดนัดชาระในตราสารหนีท้ ่ีถือครองอยู่ ทาให้กองทุนอาจขาดทุนจากการ
ลงทุนได้

5.

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
กองทุนหลัก อาจไม่ สามารถหาผู้ซือ้ ทรัพ ย์สิน สาหรับ หลักทรัพ ย์ท่ีกองทุนหลักต้องการจะขายซึ่งจะส่งผลกระทบต่ อ
ความสามารถในการชาระค่าไถ่ถอนของกองทุน และในกรณีท่ีกองทุนหลักขายหลักทรัพย์เพื่ อชาระค่าไถ่ถอนตามคาสั่ง
ของกองทุน เปิ ด ธนชาต อี สท์สปริง Global Smart Bond ไม่ ได้ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน เปิ ด ธนชาต อี สท์สปริง
Global Smart Bond อาจไม่ได้รบั เงินค่าไถ่ถอนตามเวลาที่กาหนด

6.

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจทาให้ผลตอบแทนกองทุนหลักเพิ่มขึน้ หรือลดลงจากที่นักลงทุนคาดหวังจาก
กองทุน กลยุทธ์การลงทุนที่ใช้สาหรับการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)อาจไม่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มี
ความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการใช้ตราสารอนุพนั ธ์ท่ีใช้ป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนใน
หลักทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศ โดยกองทุนหลักอาจจะไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จึงทาให้ราคา
และมูลค่ากองทุนหลักอาจมีความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผนั ผวนได้

7.

ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี (Taxation Risk)
การเปลี่ยนแปลงทางภาษีของประเทศที่กองทุนหลักเข้าลงทุน หรือในประเทศของกองทุนหลักเอง อาจมีผลต่อราคาและ
รายได้สทุ ธิจากหลักทรัพย์ท่กี องทุนหลักถือครองอยู่ หรือมีผลกระทบกับกองทุนหลักโดยตรง
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8.

ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ ตลำดทุนของประเทศทีก่ องทุนลงทุน (Country Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทุนหลักในตราสารหนีข้ องประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทาให้กองทุนอาจ
มีความเสี่ยงที่มูลค่าอาจลดลงและมีความผันผวนเพิ่มขึน้ หากประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุนมีปัญหาทางการเมือ ง
เศรษฐกิจ ภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ รวมถึงข้อจากัดเกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติ เช่น
ข้อจากัดในการทาธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา การแทรกแซงของหน่วยงานรัฐ เป็ นต้น และ/หรือ เหตุการณ์อื่นๆที่มี
ผลกระทบต่อประเทศนัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม จากการที่กองทุนหลักอาจมีการกระจายการลงทุนในหลายประเทศ จึงอาจช่วย
ลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง

9.

ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ์ (Derivatives)
เนื่องจากกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้นราคาของตราสารอนุพันธ์ท่ีกองทุนหลักเข้าลงทุนอาจมีความอ่อนไหว
ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อา้ งอิง (underlying) อย่างสูง ซึ่งจะส่งผลทาให้การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์มี
ความเสี่ยงต่อการขาดทุนที่มลู ค่ามากกว่าที่ลงทุนได้

ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ หรือในบำงภูมิภำค (Emerging Market Risk)
การลงทุนในตลาดเกิดใหม่ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงมากขึน้ จากสภาพคล่องที่นอ้ ย และจากความไม่เพียงพอในด้าน
โครงสร้าง ขาดการป้องกัน ไม่มีเสถียรภาพและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินและตลาดทุน กฎหมาย ภาค
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และภาษี
หมายเหตุ : กรณีท่ขี อ้ มูลความเสีย่ งโดยสรุปของกองทุนหลัก มีความแตกต่างหรือเนือ้ หาไม่สอดคล้องกับหนังสือชีช้ วนของ
กองทุนหลัก ให้ถือเอาต้นฉบับของกองทุนหลักเป็ นสาคัญ
10.

ควำมเสี่ยงหลักในส่วนของกำรลงทุนของกองทุนเปิ ดธนชำต อีสท์สปริง Global Smart Bond มีดังนี้
1.

ควำมเสี่ยงอันสืบเนื่องจำกกำรลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund
เนื่ องจากกองทุน เปิ ด ธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond มีน โยบายที่ เน้น การลงทุน ในกองทุน JPM Income
Fund ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ย ในรอบปี บัญ ชี ดั งนั้น ความเสี่ ยงของกองทุน JPMorgan Funds - Income
Fund ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้นในหัวข้อ “ความเสีย่ งหลักในส่วนของกองทุน “JPM Income Fund” จึงเป็ นความเสี่ยง
ของกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond ด้วย ดังนัน้ ผูล้ งทุนในกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global
Smart Bond จึงควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงของกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund ได้

2.

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
จากการที่ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund ที่ ก องทุ น เปิ ด ธนชาต อี สท์สปริง Global Smart Bond เข้า
ลงทุน มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลล่าร์สหรัฐ ในขณะที่ กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง
Global Smart Bond มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท
กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond จึงมีความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง
เงินดอลล่าร์สหรัฐ กับเงินบาท กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ ้นจากวันที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุล
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เงิน ดอลล่าร์สหรัฐ ที่เข้าลงทุน นั้น (เช่น จาก 36 บาท ต่ อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 33 บาท) จะทาให้ก องทุนได้รับ
ดอกเบี ้ย รับ ตามงวดและ/หรือ เงิ น ต้น เมื่ อ ครบก าหนดของตราสารเป็ น เงิ น บาทในจ านวนที่ น้อ ยลง ซึ่ง จะท าให้
ผลตอบแทนของการลงทุนต่ ากว่าที่คาดไว้ ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1
ดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 40 บาท) จะทาให้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคานวณเป็ นสกุลเงินบาทมากขึน้
ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี ้ กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนั้นกองทุนจึงยังคงมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ซ่งึ ผูล้ งทุนอาจได้รบั กาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทาการป้องกัน
ความเสี่ยงไว้
3.

ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศมีการลงทุนกระจายอยู่ทกุ ประเทศทั่วโลกทาให้อาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่
แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ท่ี
ไม่ปกติ ทาให้กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond ไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ หรือ
สาเหตุอื่นๆ อันอาจทาให้ไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด

4.

ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงที่กองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan
Funds - Income Fund ได้ ทั น ต่ อ ก า รช า ระ ค่ า ไถ่ ถ อ น ห น่ ว ย ล ง ทุ น ห รื อ ค ว า ม เสี่ ย ง ที่ ก อ ง ทุ น เปิ ด
ธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond อาจจะไม่สามารถซือ้ ขายตราสารที่กองทุนลงทุนโดยตรงในจังหวะเวลาและ
ราคาที่เหมาะสม เพื่อการชาระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ หรือหากต้องการจะซือ้ ขายจริง

5.

ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำทำธุรกรรมสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่ำงประเทศ
ในการเข้าทาธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากการที่
คู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าว ทาให้การลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็ นตามที่
คาดการณ์ไว้ ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา กองทุนจะเข้าทาธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รบั การจัด
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ได้รบั การยอมรับจากสานักงาน ก.ล.ต.
นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าทาธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอาจมีตน้ ทุนอยู่บ ้ าง โดยจะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อย จากความเสี่ ยงด้านต้นทุนที่เพิ่มขึน้ รวมทั้งอาจมีความเสี่ยงสภาพ
คล่องของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the Counter)
อนึ่ง การทาธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถื ออยู่ กองทุนก็อาจหมด
โอกาสได้ประโยชน์ดงั กล่าวเช่นกัน ซึ่งถือเป็ นต้นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน
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6.

ควำมเสี่ยงทีเ่ กิดจำกกำรทีก่ องทุนไม่สำมำรถลงทุนใน กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund ได้อกี
ต่อไป
ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถที่จะนาเงินไปลงทุนใน กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund ได้อีกต่อไปไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆ นัน้ กองทุนอาจพิจารณาเข้าลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนในต่างประเทศอื่ นๆ ที่มีลกั ษณะเดียวกัน โดยถือว่า
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ื อหน่วยลงทุนแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทาให้ค่าใช้จ่ายของกองทุนหน่วยลงทุนที่
กองทุนจะเข้าไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนแตกต่างไปจากเดิมได้ ซึ่งอาจทาให้กองทุนมี
การรับรูผ้ ลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนจะแจ้งให้ผถู้ ื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อน
การเปลี่ยนแปลงไปลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนอื่นใด
เนื่องจากกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ เพียง
กองเดียวคือ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund ดังนั้น ความเสี่ยงของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงถื อเป็ น
ความเสี่ยงของกองทุนเปิ ดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond ซึ่งผูล้ งทุนควรยอมรับด้วย
กรำฟแสดงกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหน่วยลงทุน
กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund

ที่มา https://www.bloomberg.com/quote/JPMINCC:LX AS OF 02/18/2022
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