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1. นโยบำยกำรลงทนุ : 

 
1.1 ทรพัยสิ์นท่ีกองทนุรวมลงทนุ 

 
กองทนุจะเนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทนุ  JPMorgan Funds - Income 

Fund (กองทุนหลกั) ในหน่วยลงทนุชนิด Class C ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผูล้งทุนสถาบนั ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

ในอัตราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน กองทุนหลกัมีนโยบาย

ลงทุนในตราสารหนีป้ระเภทต่าง ๆ ทั้งภาครฐัและเอกชนทั่วโลก จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) 

ด าเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทนุหลกัดงักล่าวบรหิารจดัการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) 

S.à r.l.  และลงทนุในรูปสกลุเงินดอลลารส์หรฐั 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือ

ลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรพัยต์่างประเทศได้ หรือเปล่ียนกลับมาเป็น Feeder Fund ได ้โดยไม่ท าให้

ระดับความเส่ียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึน้กับ

สถานการณ์ตลาด และตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชนส์ูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ผูถื้อ

หน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.thanachartfundeastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัท

จดัการก าหนด ก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลงการลงทนุดงักล่าว 

 

ทั้งนี ้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปของเงินดอลลารส์หรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าท าสัญญาซือ้ขาย

ล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดลุยพินิจ

ของผูจ้ดัการกองทนุ  

 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(efficient portfolio management (EPM)) ได ้รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารที่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง 

(Structured Note) นอกจากนี ้การลงทนุทัง้ในและต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือ

ต ่ากว่าที่สามารถลงทุนได ้(Non – Investment Grade) ตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจัดอันดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated) 

และหลกัทรพัยท์ี่มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities)  

 

 

 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 
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1.2 นโยบายการลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

 
กองทุนหลักเป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารหนีท้ั่วโลก โดยกองทุนมีหลักการส า คัญในการ
กระจายการลงทนุไปในตราสารหนีป้ระเภทต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนทั่วโลก ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 67 ของมูลค่าทรพัยสิ์น 
 
นอกจากนี ้กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์เพื่อป้องกันความเส่ียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการ
ลงทนุ (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสรา้งผลตอบแทนเพิ่มเติมใหก้องทนุ 
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถเขา้ถึงขอ้มลูกองทนุหลกัเพื่อศกึษาขอ้มลูเพิม่เติมไดท้ี่ : https://am.jpmorgan.com/ch/en/asset-
management/adv/products/jpm-income-fund-c-acc-usd-lu1041600427/#   
 

2. กลยุทธใ์นกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 
 

2.1 กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond มุ่งหวังให้ผลการด าเนินงานเคล่ือนไหวตามกองทุนหลัก 
(passive management) 

 
2.2 กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลกั) มีกลยทุธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) 

 
 
 
 
 
นกัลงทนุที่ตอ้งการกระจายการความเส่ียงในการลงทนุไปยงัต่างประเทศ โดยสามารถลงทนุระยะยาวและยอมรบัความเส่ียงของ
การลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นทั่วโลก ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  และความผนัผวนของการเปล่ียนแปลงของมลูค่า
หน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศ (กองทนุหลกั) ได ้
 
 

กองทนุรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
▪ นกัลงทนุท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทนุนีใ้นระยะอนัใกล ้
▪ นกัลงทนุท่ีไม่สามารถรบัความผนัผวนของของเงินลงทุนและผลตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้
 

▪ อำ่นหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 
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ค ำเตือนทีส่ ำคญั 
 
1. กองทนุนีม้ใิช่กองทนุคุม้ครองเงินตน้ ผูล้งทนุจึงมคีวามเส่ียงของเงนิตน้จากการลงทนุ 
 
2. กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลกั) มีการระดมเงินจากนกัลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารส์หรฐั และ

น าไปลงทนุในรูปสกลุเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทนุหลกัลงทนุ และอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 
(Derivatives) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการ
กองทุน อนึ่ง กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Smart Bond อาจจะเขา้ลงทุนในกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ และอาจจะเข้าท าสัญญาซื ้อขายล่วงหน้า  (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเส่ียงในอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ ดงันัน้ กองทนุหลกัอาจมีผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้น
ลบจากความผนัผวนของสกุลเงินต่างประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากสกลุเงินดอลลารส์หรฐั เนื่องจากกองทนุหลกัมีการลงทุน
ในทรพัยสิ์นสกลุเงินต่างประเทศที่หลากหลายผูล้งทุนอาจจะขาดทนุหรือไดร้บัผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน / หรือไดร้บัเงิน
คืนต ่ากว่าเงินลงทนุเริ่มแรกได ้       

3. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Smart Bond และกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลัก) อาจ
ลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) 
กองทนุจึงมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผูล้งทนุที่ตอ้งการผลตอบแทนสงูและสามารถรบัความเส่ียง
ไดส้งูกว่าผูล้งทนุทั่วไป  ผูล้งทุนจึงควรลงทุนในกองทนุรวมเมื่อมีความเขา้ใจในความเส่ียงของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ และ
ผูล้งทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทุนวตัถุประสงคก์ารลงทุน และฐานะ
การเงินของผูล้งทนุเอง 

 
4. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Smart Bond ลงทุนกระจุกตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาการ

กระจายความเส่ียงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 
 
5. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Smart Bond อาจลงทุนในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงท าใหก้องทุนนี ้มี

ความเส่ียงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผูล้งทนุที่ตอ้งการผลตอบแทนสงู และสามารถรบัความเส่ียงไดส้งูกว่าผู้
ลงทนุทั่วไป        

 
6.  การลงทุนทัง้ในและต่างประเทศสามารถลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งตราสาร non-investment grade / unrated / unlisted ดงันั้น ผู้

ลงทุนอาจมีความเส่ียงที่สูงขึน้มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหนีข้องผูอ้อกตราสารหรือ
ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นตน้      

 
 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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ค ำเตือนทีส่ ำคญั (ตอ่) 
 

7.  กองทนุหลกัมีการจ ากดัการไถ่ถอนหน่วยลงทนุของกองทุนหลกั กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนหลกัไถ่ถอนหน่วยลงทุน
เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนหลกั กองทุนหลกัจะทยอยรบัค าสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทนุ และจดัสรร
การไถ่ถอนตามสดัส่วนที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดส่้งค าสั่งมา เพื่อไม่ใหม้ีการไถ่ถอนเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
ของกองทุนหลกั โดยค าสั่งไถ่ถอนท่ีเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนหลกั กองทุนหลกัจะท ารายการ
ใหใ้นวนัท าการถดัไป โดยค าสั่งดงักล่าวจะไดร้บัสิทธิในการจดัสรรก่อน 

 ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน และมลูค่าหน่วยลงทุนในวนัที่ส่งค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น 
รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

8. เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามกฏเกณฑข์องกองทุนหลกั บริษัทจดัการอาจน าส่งขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทุนนี ้(รวมถึงผู้
เคยถือหน่วยลงทนุนี)้ ไปยงักองทนุหลกั(รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้ง) และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ในและต่างประเทศในกรณี
ที่ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองหน่วยกองทุน (ทัง้ทางตรงและทางออ้ม) มากกว่า 10% ของหน่วยกองทุน หรือ 
ตามค าขอ/เกณฑข์องกองทุนหลกั รวมถึงการขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยและ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทุนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่าน นอกจากนี ้บริษัทจดัการอาจจะระงบัหรือหยุดใหบ้รกิาร
และด าเนินการใหม้ีการขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือผูถื้อหน่ วยลงทุนที่เขา้เกณฑ์
ต้องห้ามตามข้อก าหนดของกองทุนหลักในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ทั้งนี ้ ให้ถือว่า บริษัทจัดการและ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดร้บัความยินยอมจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ในการใหข้อ้มลูดงักล่าว  

 

9. บรษิัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชนก์บั  
1)  พลเมืองสหรฐัอเมรกิา หรือผูม้ีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิาหรือ

ที่ประเทศสหรฐัอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิาหรือผูถื้อ Green Card ที่
ออกประเทศสหรฐัอเมรกิา  

2)  นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจัดตั้งขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา รวมถึง
สาขาของนิติบคุคลดงักล่าว        

3)  หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
4)  ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รบัช าระเงินเก่ียวกับ

หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรฐัอเมริกา ทั้งนี ้รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว       

5)  กองทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้1 - 4       
 บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรง

หรือทางออ้ม ส าหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 
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ค ำเตือนทีส่ ำคญั (ตอ่) 
 
10. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสัญญาหรือข้อตกลงกับรฐัต่างประเทศหรือหน่วยงานของรฐัต่างประเทศหรือมีความ

จ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายของรฐัต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้แลว้ในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น ด าเนินการ
ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นตน้ ผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัทราบ
และตกลงยินยอมใหสิ้ทธิแก่บรษิัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพนัธสญัญาหรือขอ้ตกลง 
หรือกฎหมายของรฐัต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ของผูถื้อหน่วยลงทนุ การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงิน
ไดข้องผูถื้อหน่วยลงทนุ ตลอดจนการขอค ายินยอมขอ้มลู และเอกสารเพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยลงทนุ และมีสิทธิด าเนินการ
อื่นใดเท่าที่จ  าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือกฎหมายของรฐัตา่งประเทศ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุ
โปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
ปัจจัยควำมเส่ียงทีส่ ำคัญ 

 

ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) 

อายเุฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ  
ต ่ำ                   สูง 

ต ่ากว่า 3 เดือน 3 เดือนถงึ 1 ปี 1 ปี ถึง 3 ปี 3 ปี ถึง 5 ปี มากกวา่ 5 ปี 

พิจารณาจากอายเุฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีกองทนุ JPMorgan Funds – Income Fund ลงทนุ 

ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (market risk) 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD) 
ต ่ำ  สูง 

< 5% 5 – 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 

แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 
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ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (high issuer concentration risk) 
การกระจกุตวัในผูอ้อกตราสารรวม 
ต ่ำ สูง 

< 10% 10% – 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80% 

พิจารณาจากการลงทนุแบบกระจกุตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สญัญา หรือบคุคลอื่นท่ีมีภาระผกูพนัตามตราสารหรือ
สญัญานัน้ รายใดรายหนึง่มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั 
ทัง้นี ้ การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถึงกรณีการลงทนุในทรพัยสิ์นดงันี ้
1.  ตราสารหนีภ้าครฐัไทย  
2.  ตราสารภาครฐัต่างประเทศที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้
3.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดับที่สามารถ

ลงทนุได ้

 

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (High Sector 
Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

หมายเหต ุ:  กองทนุนีม้ีการกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม HY Corporate และ Agency MBS 

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหน่ึง (High Country Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกนั ทัง้นี ้ไม่รวมถงึการลงทนุในตราสารท่ีผูอ้อกเสนอ
ขายอยูใ่นประเทศไทย 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 
หมายเหต ุ: กองทนุรวมมกีารลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน fx 
ต ่ำ        สูง 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางส่วน ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั 
หมายเหตุ: กองทุนมีการป้องกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนคิดเป็น 50-100% ของเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนมี
ผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนดว้ยสกุลเงินดอลลารใ์นช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายท าก าไรในช่วงที่
บาทแข็ง กองทนุรวมจะไดเ้งินบาทกลบัมานอ้ยลง ในทางกลบักนัหากกองทนุรวมลงทนุในช่วงที่บาทแข็งและขายท าก าไรในช่วงที่
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บาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกัน ดงันัน้ การป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือ
ส าคญัในการบรหิารความเส่ียงจากดงักล่าว ซึ่งท าไดด้งัต่อไปนี ้
• อาจป้องกนัความเส่ียงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน เนื่องจากการ

ป้องกนัความเส่ียงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกนัความเส่ียงหรือไม่ 
 

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเตมิไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thanachartfund.com/
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ช่ือทรัพยส์ินทีล่งทุนสงูสุด 5 อันดับแรก: 

ชื่อทรัพยส์นิ อันดับควำมน่ำถือเชื่อ % ของ NAV 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุตราสารหนี ้: JPM Income Fund C 

(acc) - USD (JPMINCC)                               
                              

 
- 

รวมทัง้สิน้ 
 

95.27% 
95.27% 

หมายเหต:ุ ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 ทัง้นีค้ณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.thanachartfund.com/
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*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะไดร้บั ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 
 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 
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นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอ่ืน รวมค่าใช้จ่ายการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน  .  5 

ตำมที่จ่ำยจริง

สูงสุดไม่เกิน 

สูงสุดไม่เกิน  .  7 สูงสุดไม่เกิน  .2  

ผูดู้แลผลประโยชน์
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นายทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น รวมค่าใช้จ่ายการจัดการ
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สูงสุดไม่เกิน  . 5 0

สูงสุดไม่เกิน  .9795

สูงสุดไม่เกิน  .  70 สูงสุดไม่เกิน  .2  0

ผู้ดูแลผลประโยชน์

v
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v

 
 
*ขอ้มลู : ณ  1 เม.ย 2563 –  31 มี.ค 2564 
 
ค ำอธิบำยเพิ่มเติม :  
1. รอ้ยละต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นหมด หกัดว้ยมลูค่าหนีสิ้นทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ผูด้แูลผลประโยชน ์นาย

ทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์กองทนุรวม ณ วนัท่ีค านวณ (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นค่าใชจ้่ายที่ประมาณการได ้
3. ในกรณีที่กองทนุรวมต่างประเทศ (กองทนุหลกั) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการ

ที่กองทุนน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะด าเนินการใหเ้งินจ านวน
ดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุ 
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 
 

รำยกำร อัตรำตำมโครงกำร (%) อัตรำเกบ็จริง  
(รวม VAT)(%) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee)  1.00% 1.00% 

ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end 
Fee) 

ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ 
(SWITCHING IN) 

1.00% 1.00% 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก 
(SWITCHING OUT) 

ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 53.50 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือตามอตัราที่นาย
ทะเบียนก าหนด 

20 บาท ต่อ รายการ 

ค่าใชจ้า่ยในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ 0.25% ไม่เรียกเก็บ 

หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ (ถา้มี) 
 
ค ำอธิบำยเพิ่มเตมิ :  
1. บรษิัทจดัการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกับผูล้งทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผูล้งทนุไม่เท่ากัน  

โดยบริษัทจัดการจะขอยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวส าหรบัผูล้งทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซือ้ขายหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผูล้งทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งจัดตัง้ขึน้โดยพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ผูล้งทุนสถาบนัที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติประกันสงัคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและ
ประกนัภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ  

2. ค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย์ จะถูกน าส่งเขา้หรือตกเป็นของกองทุนทัง้จ านวน เพื่อน าไปช าระเป็นค่าใชจ้่ายในการซือ้
ขายหลกัทรพัยข์องกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือ อ่ืนๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื่อสั่งซือ้หรือสั่งขายหลกัทรพัย ์
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทีส่ ำคัญของกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund 
ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้า่ย อตัรารอ้ยละ 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) รอ้ยละ 0.50 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Entry charge) ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Exit charge) ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expenses) รอ้ยละ 0.15 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ 
(Ongoing charge) 

รอ้ยละ 0.65 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

 
 
 

ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน)

* T-ES-GSBOND จดัตัง้กองทุนเม่ือวันที่ 2 เม.ย. 2563

* ผลการด าเนินงานปี 2564 ขอ้มลู ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564
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*ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต* 

 
1. ตัวชีว้ัดทีใ่ช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุ:  

คือ ควรเปรียบเทียบกบัตวัชีว้ดัของกองทนุหลกั คือ Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) 
(ปรบัปรุงชื่อเรียกดชันีชีว้ดั (Benchmark) จาก Bloomberg Barclay เป็น Bloomberg เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของผูใ้หบ้รกิารดชันี) ในรูปสกลุเงินดอลลารส์หรฐั ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทยีบเท่าคา่สกลุเงินบาท ณ 
วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

 
2. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทนุสูงสุดในชว่งเวลำ 5 ปี คือ  -1.51%* 

* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัท่ีรายงาน 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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3. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 3.99% ต่อปี* 
* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัท่ีรายงาน 

 

4. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช้เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Global Bond 

Discretionary F/X Hedge or Unhedge 

 

5. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังแบบปักหมุด 
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่www.thanachartfundeastspring.com 

ผ การด าเน  นงานย อนห  ง (%) 30   นวาคม 2564 

 
ต   งแตต่ น ี 3 เด อน Percentile 6 เด อน Percentile 1  ี Percentile 3  ี Percentile 5  ี Percentile 10  ี Percentile   ดต   งกองทนุ 

                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 

             2 -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 

                         2 3.63 4.33 95th 3.87 95th 3.63 95th - - - - - - 3.35 

ผลการด าเนนิงาน 1 ปีขึน้ไป ค านวณเป็น % ต่อปี 

ดชันีมาตรฐาน Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index TR THB 
 

ดชันีมาตรฐาน 2 Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index TR 

ข อม  เ รยี เทยี ผ การด าเน  นงานแ  เ อร  เ  นต  ท   31   นวาคม 2564 

AIMC Category Peer Percentile 
Return (%) Standard Deviation (%) 

3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 

Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 

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 

ข อตก งแ  เง อ่น ขของข อม  เ รยี เทยี ผ การด าเน  นงานแ  เ อร เ  นต   ท   (Peer Percentile) 

1.                                                                             

2.                                      www.aimc.or.th 

3.                                                                                                                                                                 

                                                                        (Percentiles)                                                               100                          
                                             (                                  (Standard deviation)                                            

  - 5th Percentile                 5 - 25th Percentile                 25 - 50th Percentile                 50 

- 75th Percentile                 75 - 95th Percentile                 95   
 

4.                                                            
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6. ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลังของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่ลงทุน 
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันได้ที ่https://am.jpmorgan.com/ch/en/asset-

management/adv/products/jpm-income-fund-c-acc-usd-lu1041600427/# 

 
 
ที่มา : FACTSHEET As of  30/12/2021  
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นโยบำยกำรจ่ำยปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
วันทีจ่ดทะเบียน 2 เมษายน 2563 

อำยุโครงกำร ไม่ก าหนด 
ซือ้และขำยคนืหน่วย
ลงทนุ 
 

วนัท าการซือ้หน่วยลงทนุ : 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก : 1 บาท 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 1 บาท 

วนัท าการขายคืนหน่วยลงทนุ : 
- มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน : 1 บาท 
- มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า  : ไม่ก าหนด 
- จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : ไม่ก าหนด 
- ระยะเวลาการรบัเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรบัซือ้คืนหน่วย

ลงทนุ (รบัเงนิภายใน T+ ) 
กำรรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิ (AR) 

ไม่มี 

 คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยสิ์นรายวนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
รำยชื่อผู้จัดกำร
กองทุน 

ชื่อ 
ดร.ธีรนชุ ธรรมภิมขุวฒันา 
นายกาย ศิรพิรรณพร 
นางสาวนนัทนชั กิตเิฉลิมเกียรติ  

ต าแหน่ง/บรหิารจดัการดา้น 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 

     ผูจ้ดัการกองทนุ 
     ผูจ้ดัการกองทนุ 

วนัท่ีเริ่มบรหิารกองทนุนี ้
2/ /2563 
1/7/256  
16/8/256  

อัตรำส่วนหมุนเวียน 
กำรลงทนุของกองทุน 
(PTR) 

0.03 เทา่ 

ผู้สนับสนุนกำรขำย
หรือรับซือ้คนื 

ธนาคาทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
หรือผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้ (ถา้ม)ี 

ติดต่อสอบถำม 
รับหนังสอืชีช้วน 
ร้องเรียน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ที่อยู่  :  หอ้ง 902 – 908 ชัน้  9  อาคารมิตรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขท่ี 944  
ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801 
Website : www.thanachartfundeastspring.com   
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com 

อนุญำตให้ผู้ทีมี่
สัญชำติ US ลงทุน  

ไม่ใช ่

ข้อมูลอ่ืนๆ 

http://www.thanachartfund.com/
http://www.thanachartfund.com/
mailto:mailus@thanachartfund.com
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ธุรกรรมทีอ่ำจ
ก่อใหเ้กดิควำมขดัแย้ง
ทำงผลปรโยชน ์

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

▪   การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียง
จากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเต็มจ านวน 

▪   ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
▪   การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่ เสนอขายนั้น  ทั้ งนี ้  บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี ้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ  
วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทนุรวมและขอรบัรองว่าขอ้มลู
ดงักล่าวถกูตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 
 
รำยละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund 

 

ชื่อกองทนุหลกั กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund 
Class C 
ISIN Code LU1041600427 

Bloomberg Code JPMINCC LX 
วนัจดัตัง้กองทนุ  
(Inception Date) 

10 ธันวาคม 2558 
 

สกลุเงินฐาน  
(base currency) 

USD 
 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) 
 

Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 
(Total Return Gross) (Bloomberg: LBUSTRUU) 

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบาย
การลงทนุ 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund เป็นกองทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่าน
การลงทุนในตราสารหนีท้ั่วโลก โดยกองทุนมีหลกัการส าคัญในการกระจายการ
ลงทุนไปในตราสารหนีป้ระเภทต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนทั่วโลก ไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 67 ของมลูค่าทรพัยส์ิน ซึ่งรวมถึง 
- ตราสารหนีภ้าครฐั ที่ออกโดยรฐับาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรป, และ
ประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงองคก์รที่เก่ียวขอ้งกับภาครฐัของประเทศ
เหลา่นัน้ 

- ตราสารหนีภ้าคเอกชน 
- ตราสารที่เก่ียวขอ้งกบัสินเชื่อภาคอสงัหารมิทรพัย ์(mortgage-related security) 
และ Asset-backed securities อื่นๆ 

แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยสาธารณรฐัประชาชนจีนทั้งที่เสนอขาย
ภายในประเทศและนอกประเทศ  
กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่ สามารถเปลี่ ยน เป็นตราสารทุนได ้
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(convertible securities) เกินรอ้ยละ 25 ของมลูค่าทรพัยส์ิน; ไม่สามารถลงทุนใน
ตราสารทนุ (equity) ซึ่งรวมถึง preferred securities และ REITs ไดเ้กินรอ้ยละ 10 
ของมูลค่าทรัพย์สิน ; ไม่สามารถลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพแบบมี เงื่อนไข 
(contingent convertible bonds) เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์ิน 
นอกจากนี ้กองทนุหลกัอาจมีการลงทนุในตราสารอนพุนัธ ์เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยง 
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการลงทนุ (Efficient Portfolio 
Management) 

อายกุองทนุ ไม่ก าหนด 
นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่มี 
วนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ 

ทกุวนัท าการ 

บรษิัทจดัการกองทนุ 
(Management Company) 

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l  
6, route de Trèves 
L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 

ผูร้กัษาทรพัยส์ินของกองทุน 
(Custodian Bank) 

JP Morgan Bank Luxembourg S.A.  
6, route de Trèves 
L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg 

ผูต้รวจสอบบญัชีกองทนุ 
(Fund Auditor) 

PricewaterhouseCoopers, société cooperative  
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/jpm-
income-fund-c-acc-usd-lu1041600427/#  

 

ควำมเสี่ยงหลกัในสว่นของ กองทนุ JPMorgan Funds - Income Fund 
เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Smart Bond มุ่งเนน้ลงทุนใน กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund ซึ่ง
เป็นกองทุนหลัก ผูล้งทุนจึงควรพิจารณาและค านึงถึงปัจจยัความเส่ียงต่างๆของ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund 
ดงัต่อไปนี ้

 
1. ควำมเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับกำรลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund 

เนื่องจากกองทุนหลกัในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารหนีท้ั่วโลก โดยมี
การกระจายการลงทุนไปในตราสารหนีป้ระเภทต่างๆ ทั้งภาครฐัและเอกชนทั่ วโลก ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 67 ของมูลค่า
ทรพัยสิ์น ซึ่งหลกัทรพัยด์งักล่าวอาจมีความผนัผวน / การเปล่ียนแปลงของราคาอนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงภาวะ
ตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง สังคม อุตสาหกรรม ตลาดทุน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตรา
แลกเปล่ียน การเปล่ียนแปลงและผลประกอบการของบริษัทที่ออกหลักทรพัย ์ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทนั้นๆ การ
คาดการณ์ของนักลงทุน การกระจุกตัวในการลงทุนหลักทรัพยใ์ดๆ หรือกลุ่มหลักทรัพยใ์ดๆ ขนาดของบริษัท ฯลฯ   
รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ของหลักทรพัยท์ี่กองทุนหลักลงทุนอยู่ ซึ่งอาจมีผลให้ราคาหลักทรพัยท์ี่ ลงทุนซึ่งเป็นหลักทรพัยใ์น
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กองทุนหลกั ใหผ้ลตอบแทนการลงทุนที่ต  ่ากว่า (Underperform)หรือผันผวนกว่า หลกัทรพัยอ์ื่นที่ไม่ไดเ้ขา้ลงทุน หรือ
อาจมีสภาพคล่องในการซือ้ขายเปล่ียนแปลงไปจากภาวะปกติ 
 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนควำมผันผวนของรำคำตลำด (Market Risk) 
มูลค่าของทรพัยสิ์นในกองทุนหลักไดร้บัผลกระทบจากปัจจัยหลายอย่าง รวมทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาด
หลกัทรพัยท์ี่หลกัทรพัยใ์นกองทนุซือ้ขาย 

 
3. ควำมเสี่ยงทีเ่กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) 

เนื่องจากกองทนุหลกัมีนโยบายหลกัในการลงทนุตราสารหนี ้ท าใหม้ีความเส่ียงเก่ียวเนื่องกบัอตัราดอกเบีย้ กล่าวคือหาก
อตัราดอกเบีย้ในตลาดปรบัตวัสงูขึน้ก็อาจมีผลต่อราคาหลกัทรพัยใ์หต้  ่าลงได ้และตามปกติแลว้การลงทนุในตราสารท่ีมี
อายยุาวกว่า จะมีความเส่ียงดา้นราคาที่สงูกว่า 

 
4. ควำมเสี่ยงด้ำนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้(Default หรือ Credit Risk) 

เนื่องจากกองทุนหลักเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีข้องประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งที่มีการจัดอันดบัความ
น่าเชื่อถือในระดบัที่สามารถลงทุนได ้และตราสารหนีท้ี่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้
และไดก้ าหนดกลยุทธก์ารลงทุนในหลกัทรัพย/์ตราสาร High Yield ไดส้งูสดุไม่เกินรอ้ยละ 65 จึงท าใหม้ีความเส่ียงใน
เรื่อง Credit ที่สงู นอกจากนีย้งัสามารถท าสญัญาทางการเงิน (เช่น สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้) กบัคู่สญัญาได ้กองทนุหลกั
จึงมีความเส่ียงจากการที่ลูกหนีห้รือคู่คา้จะผิดนัดช าระในตราสารหนีท้ี่ถือครองอยู่ ท าใหก้องทุนอาจขาดทุนจากการ
ลงทนุได ้
 

5. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) 
กองทุนหลักอาจไม่สามารถหาผู้ซือ้ทรพัยสิ์นส าหรบัหลักทรพัยท์ี่กองทุนหลักตอ้งการจะขายซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระค่าไถ่ถอนของกองทุน และในกรณีที่กองทุนหลกัขายหลกัทรพัยเ์พื่อช าระค่าไถ่ถอนตามค าสั่ง
ของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond ไม่ได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง 
Global Smart Bond อาจไม่ไดร้บัเงินค่าไถ่ถอนตามเวลาที่ก าหนด 

 
6. ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) 

ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนอาจท าใหผ้ลตอบแทนกองทุนหลักเพิ่มขึน้หรือลดลงจากที่นักลงทุนคาดหวังจาก
กองทุน กลยทุธก์ารลงทุนท่ีใชส้ าหรบัการป้องกนัความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียน (ถา้มี)อาจไม่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้มี
ความเส่ียงเพิ่มเติมจากการใชต้ราสารอนพุนัธท์ี่ใชป้้องกันความเส่ียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนหลกัมีการลงทุนใน
หลกัทรพัยส์กลุเงินต่างประเทศ โดยกองทนุหลกัอาจจะไม่ไดม้ีการป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน จึงท าใหร้าคา
และมลูค่ากองทนุหลกัอาจมีความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนที่ผนัผวนได ้

 
7. ควำมเสี่ยงด้ำนภำษี (Taxation Risk) 

การเปล่ียนแปลงทางภาษีของประเทศที่กองทนุหลกัเขา้ลงทุน หรือในประเทศของกองทุนหลกัเอง อาจมีผลต่อราคาและ
รายไดส้ทุธิจากหลกัทรพัยท์ี่กองทนุหลกัถือครองอยู่ หรือมีผลกระทบกบักองทนุหลกัโดยตรง 
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8. ควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ ตลำดทุนของประเทศทีก่องทุนลงทุน (Country Risk) 
เนื่องจากกองทุนหลกัในต่างประเทศ มีนโยบายการลงทุนหลกัในตราสารหนีข้องประเทศต่างๆ ทั่วโลก ท าใหก้องทุนอาจ
มีความเส่ียงที่มูลค่าอาจลดลงและมีความผันผวนเพิ่มขึน้ หากประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุนมีปัญหาทางการเมือ ง 
เศรษฐกิจ ภาวะตลาดที่เปล่ียนแปลงไป กฎหมายหรือขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการลงทนุของต่างชาติ เช่น 
ขอ้จ ากัดในการท าธุรกรรมแลกเปล่ียนเงินตรา การแทรกแซงของหน่วยงานรฐั เป็นตน้ และ/หรือ เหตุการณ์อื่นๆที่มี
ผลกระทบต่อประเทศนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม จากการท่ีกองทนุหลกัอาจมีการกระจายการลงทนุในหลายประเทศ จึงอาจช่วย
ลดความเส่ียงไดใ้นระดบัหนึ่ง 

 
9. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรอนุพันธ ์(Derivatives) 

เนื่องจากกองทนุหลกัอาจมีการลงทนุในตราสารอนพุนัธ ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดงันั้นราคาของตราสารอนุพันธท์ี่กองทุนหลกัเขา้ลงทุนอาจมีความอ่อนไหว
ต่อการเปล่ียนแปลงของราคาสินทรพัยอ์า้งอิง (underlying) อย่างสูง  ซึ่งจะส่งผลท าใหก้ารลงทุนในตราสารอนุพนัธ์มี
ความเส่ียงต่อการขาดทนุท่ีมลูค่ามากกว่าที่ลงทนุได ้ 

 
10. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ หรือในบำงภูมิภำค (Emerging Market Risk) 

การลงทุนในตลาดเกิดใหม่ อาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงมากขึน้จากสภาพคล่องที่นอ้ย และจากความไม่เพียงพอในดา้น
โครงสรา้ง ขาดการป้องกัน ไม่มีเสถียรภาพและความไม่แน่นอนที่เก่ียวขอ้งกับตลาดเงินและตลาดทุน  กฎหมาย ภาค
สงัคม การเมือง เศรษฐกิจ และภาษี  

หมายเหต ุ: กรณีที่ขอ้มลูความเส่ียงโดยสรุปของกองทนุหลกั มคีวามแตกตา่งหรือเนือ้หาไม่สอดคลอ้งกบัหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุหลกั ใหถื้อเอาตน้ฉบบัของกองทนุหลกัเป็นส าคญั 
 

ควำมเสี่ยงหลกัในสว่นของกำรลงทุนของกองทนุเปิดธนชำต อีสทส์ปริง Global Smart Bond มีดังนี ้
 
1. ควำมเสี่ยงอันสืบเน่ืองจำกกำรลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund 

เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Smart Bond มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในกองทุน JPM Income  
Fund ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี ดังนั้น ความเส่ียงของกองทุน JPMorgan Funds - Income 
Fund ตามที่กล่าวไวข้า้งตน้ในหัวขอ้ “ความเสีย่งหลกัในส่วนของกองทุน  “JPM Income Fund” จึงเป็นความเส่ียง
ของกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Smart Bond ดว้ย ดงันัน้ ผูล้งทุนในกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global 
Smart Bond จึงควรศกึษาและยอมรบัความเส่ียงของกองทนุ JPMorgan Funds - Income Fund ได ้
 

2. ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Currency Risk)  
 จากการที่  กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund ที่กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond เข้า

ลงทุน มีการค านวณมลูค่าทรัพยสิ์นสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินดอลล่ารส์หรฐั ในขณะที่กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง 
Global Smart Bond มีการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท  

 
 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Smart Bond จึงมีความเส่ียงของความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนระหว่าง

เงินดอลล่ารส์หรฐั  กับเงินบาท  กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ ้นจากวันที่กองทุนเขา้ลงทุนเมื่อเทียบกับสกุล
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เงินดอลล่ารส์หรฐั  ที่เข้าลงทุนนั้น (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั เป็น 33 บาท) จะท าให้กองทุนได้รับ
ดอกเบี ้ยรับตามงวดและ/หรือเงินต้นเมื่อครบก าหนดของตราสารเป็นเงินบาทในจ านวนที่น้อยลง ซึ่งจะท าให้
ผลตอบแทนของการลงทุนต ่ากว่าที่คาดไว้ ในทางกลับกัน หากค่าเงินบาท มีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 36 บาท ต่อ 1 
ดอลลารส์หรฐั เป็น 40 บาท) จะท าใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุเมื่อค านวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 

 
 ดงันัน้ เพื่อลดความเส่ียงดา้นนี ้กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Smart Bond อาจพิจารณาป้องกันความเส่ียง

จากอัตราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุนในสดัส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนั้นกองทุนจึงยังคงมีความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอยู่ซึ่งผูล้งทุนอาจไดร้บัก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนท่ีไม่ไดท้  าการป้องกัน
ความเส่ียงไว ้

 
3. ควำมเสี่ยงจำกข้อจำกัดกำรน ำเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)  
 เนื่องจากกองทนุหลกัในต่างประเทศมีการลงทนุกระจายอยู่ทกุประเทศทั่วโลกท าใหอ้าจมีความเส่ียงที่เกิดจากความไม่

แน่นอนหรือการเปล่ียนแปลงภายในประเทศที่กองทนุหลกัไปลงทนุ เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณท์ี่
ไม่ปกติ ท าให้กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Smart Bond ไม่สามารถน าเงินกลับเขา้มาในประเทศได ้หรือ
สาเหตอุื่นๆ อนัอาจท าใหไ้ม่สามารถช าระหนีไ้ดต้รงตามระยะเวลาที่กาหนด 

 
4. ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่อง (Liquidity Risk)  
 ความเส่ียงที่กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Smart Bond ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan 

Funds - Income Fund ได้ ทั น  ต่ อ ก า รช า ร ะ ค่ า ไถ่ ถ อ น ห น่ ว ย ล งทุ น  ห รื อ ค ว าม เ ส่ี ย งที่ ก อ งทุ น เปิ ด 
ธนชาต อีสทส์ปริง Global Smart Bond อาจจะไม่สามารถซือ้ขายตราสารที่กองทุนลงทุนโดยตรงในจงัหวะเวลาและ
ราคาที่เหมาะสม เพื่อการช าระค่าไถ่ถอนหน่วยลงทนุได ้หรือหากตอ้งการจะซือ้ขายจรงิ  

 
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรเข้ำท ำธุรกรรมสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives Risk) ของเงนิลงทุนในต่ำงประเทศ  

ในการเขา้ท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียง (Hedging) กองทุนอาจจะมีความเส่ียงจากการที่
คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าว ท าใหก้ารลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Currency Risk) ไม่เป็นตามที่
คาดการณไ์ว ้ดงันัน้เพื่อลดความเส่ียงของคู่สญัญา กองทนุจะเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวกับสถาบนัการเงินท่ีไดร้บัการจดั
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้(investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ไดร้บัการยอมรบัจากส านกังาน ก.ล.ต. 

 นอกจากความเส่ียงดังกล่าวขา้งตน้แลว้ การเขา้ท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้อาจมีตน้ทุนอยู่บ้าง โดยจะท าให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กนอ้ย จากความเส่ียงดา้นตน้ทุนที่เพิ่มขึน้ รวมทั้งอาจมีความเส่ียงสภาพ
คล่องของตราสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทนุในตราสารอนพุนัธน์อกตลาดหลกัทรพัย ์(Over the Counter) 

 
 อนึ่ง การท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ แมจ้ะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเส่ียง) จากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียน แต่ถ้าหากการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็อาจหมด
โอกาสไดป้ระโยชนด์งักล่าวเช่นกนั ซึ่งถือเป็นตน้ทนุการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทนุ 

 



หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญั หนำ้ 21 / 21 กองทุนเปิดธนชำต อีสทส์ปริง Global Smart Bond 

6. ควำมเสี่ยงทีเ่กิดจำกกำรทีก่องทุนไม่สำมำรถลงทนุใน กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund ได้อกี
ต่อไป 
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จะน าเงินไปลงทุนใน กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund ไดอ้ีกต่อไปไม่ว่าดว้ย
กรณีใดๆ นัน้ กองทุนอาจพิจารณาเขา้ลงทนุในกองทนุหน่วยลงทนุในต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลกัษณะเดียวกนั โดยถือว่า
ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหนว่ยลงทุนแลว้ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท าใหค้่าใชจ้่ายของกองทุนหน่วยลงทุนที่
กองทุนจะเขา้ไปลงทนุและสกลุเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเขา้ไปลงทนุแตกต่างไปจากเดิมได ้ซึ่งอาจท าใหก้องทนุมี
การรบัรูผ้ลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ก่อน
การเปล่ียนแปลงไปลงทนุในกองทนุหน่วยลงทนุอื่นใด 
 
เนื่องจากกองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง Global Smart Bond มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ เพียง
กองเดียวคือ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund ดังนั้น ความเส่ียงของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงถือเป็น
ความเส่ียงของกองทนุเปิดธนชาต อีสทส์ปรงิ Global Smart Bond ซึ่งผูล้งทนุควรยอมรบัดว้ย  

 
    กรำฟแสดงกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหน่วยลงทนุ  

กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund 
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