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 กองทุนเปิดธนชำต อีสทส์ปริง ตรำสำรหนีเ้พือ่กำรออม 
Thanachart Eastspring General Fixed Income Super Savings Fund 

(T-ES-NF-SSF) 
กองทุนรวมตรำสำรหนี ้

กองทุนรวมเพือ่กำรออม (Super Savings Fund : SSF) 
กองทุนรวมทีล่งทุนแบบมีควำมเส่ียงทัง้ในและต่ำงประเทศ 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทุน 
ธนชำต จ ำกัด 

(กำรเข้ำร่วมต่อต้ำนทุจริต : 
ได้รับกำรรับรอง CAC) 

 

ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงแรกได้  
ทั ้งนี ้บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ผ่ำนเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร 

 

 
 
 
 
 
 
 

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงนิ 

ค่ำธรรมเนียม 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 
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1. นโยบำยกำรลงทนุ : 

 
กองทุนมีนโยบายเนน้ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที่เก่ียวขอ้งกับตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก และ /หรือตราสาร
ทางการเงินต่างๆ ที่ออกโดยภาครฐัและ/หรือภาคเอกชนที่เสนอขายทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีความ
มั่นคงและใหผ้ลตอบแทนที่ดี  โดยจะลงทุนรวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ
กองทนุ ทัง้นี ้กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในต่างประเทศไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 
 
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

(efficient portfolio management (EPM)) ได ้หรืออาจลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง 

(Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้ 

 

อนึ่ง กองทนุอาจลงทนุในทรพัยสิ์นดงันี ้รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุ 

(1) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ  
(2) ตราสาร Basel III  
(3) ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Structured Note) ท่ีมี underlying เป็นตราสารตาม (1) และ (2) 
หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพจากตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุนเป็นหุ้นโดยกองทุนรวมไดร้บัหุ้นนั้นมา บริษัทจัดการตอ้ง
จ าหน่ายหุน้ท่ีไดร้บัมาภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีกองทนุรวมไดร้บัหุน้นัน้ โดยระหว่างช่วงระยะเวลาดงักล่าว มิใหถื้อว่า
บรษิัทจดัการมีการลงทนุในหุน้ดงักล่าว 
 

ทัง้นี ้การลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ กองทุนอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) 
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุ 
 

2. กลยุทธใ์นกำรบริหำรจัดกำรลงทุน: 
 

มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (active management) 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณก ำลังจะลงทนุอะไร? 
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▪ ผูล้งทนุท่ีคาดหวงัผลตอบแทนที่สงูกว่าเงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนที่อาจต ่ากว่าหุน้ได  ้

 
▪ นกัลงทุนที่ตอ้งการลงทุนเพื่อน าไปลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา เนื่องจากการลงทนุในหน่วยลงทนุเพื่อการออม

จะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี เมื่อลงทนุแลว้ตอ้งถือหน่วยลงทนุไวไ้ม่นอ้ยกว่า 10 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ีซือ้หน่วยลงทนุ 
 

กองทุนรวมนีไ้ม่เหมำะกับใคร 
▪ ผูล้งทนุท่ีเนน้การไดร้บัผลตอบแทนในจ านวนเงินท่ีแน่นอน หรือรกัษาเงินตน้ใหอ้ยู่ครบ 

 
▪ ผูล้งทุนท่ีตอ้งการลงทุนเฉพาะในตราสารหนีท้ี่มีคุณภาพดีสภาพคล่องสงู และมีความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา

ต ่า เนื่องจากกองทนุรวมนีไ้ม่ถกูจ ากดัโดยกฎเกณฑใ์หต้อ้งลงทนุในทรพัยสิ์นดงักล่าวเช่นเดียวกบักองทนุรวมตลาดเงิน 
 

▪ นกัลงทนุท่ีไม่สามารถลงทุนระยะยาว 10 ปีได ้เนื่องจากการถือหน่วยลงทนุเพื่อการออมเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิประโยชนท์าง
ภาษีจะตอ้งถือหน่วยลงทนุครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ำเตือนทีส่ ำคญั 
 
1. ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัสิทธิประโยชนท์างภาษี ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ท่ีระบไุวใ้นคู่มือการลงทนุในกองทุน

รวมเพื่อการออม หากไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการลงทุนและจะตอ้งคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีที่ไดร้บั พรอ้มเงินเพิ่ม
ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรษัฎากร 

 
2. ผูถื้อหน่วยยลงทุนจะไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของกองทุนไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลกัประกัน

ได ้

กองทุนรวมนีเ้หมำะกับใคร? 

ท ำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเส่ียงของกองทุนนี ้
 

▪ อ่ำนหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็ม หรือสอบถำมผูส้นบัสนนุการขายและบรษิัทจดัการ 

อย่ำลงทุนหากไม่เขา้ใจลกัษณะและความเสี่ยงของกองทนุรวมนีด้ีพอ 

คุณต้องระวงัอะไรเป็นพเิศษ? 
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3. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured 
Note) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) โดยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงท าใหก้องทนุรวมมีความเส่ียงมากกว่า
กองทนุรวมที่ลงทนุในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง เนื่องจากใชเ้งินลงทนุในจ านวนที่นอ้ยกว่าจึงมีก าไร/ขาดทนุสงูกว่า
การลงทนุในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง รวมทัง้อาจท าธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญา
ขายคืน (Reverse Repo) ได ้

 

4. ทัง้นี ้การลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ กองทนุอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) 
โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อป้องกันความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทนุ ดงันัน้ ผูล้งทนุอาจจะขาดทนุหรือไดก้ าไรจากอตัราแลกเปล่ียน/หรือไดร้บัเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทนุเริ่มแรกได ้
เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลารส์หรฐั มีแนวโนม้อ่อนค่าลง ผูจ้ัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้าเพื่อปัองกันความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับอัตราแลกเปล่ียน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม 
ผูจ้ดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในสดัส่วนที่นอ้ย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเส่ียง ในกรณีที่ค่าเงินสกุล
เงินดอลลารส์หรฐั มีแนวโนม้แข็งค่า 

 

5. ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดร้ะหว่างหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม
เท่านัน้ (ไม่สามารถสบัเปล่ียนระหว่างหน่วยลงทุนเขา้หรือออกจากกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ) ซึ่งเป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งประกาศก าหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลงั  

 

6. เมื่อสิน้สดุระยะเวลาที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการใหสิ้ทธิประโยชนท์างภาษีแก่ผูล้งทนุในกองทุน
รวมเพื่อการออมแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการ
ชั่วคราวหรือถาวร โดยจะประกาศแจง้การเปล่ียนแปลงดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ทางเว็บไซตข์องบริษัท
จดัการ และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

 

7. ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บรษิัทจดัการอาจใชด้ลุยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกค าสั่งซือ้ขายหน่วยลทนุที่ไดร้บัไวแ้ลว้
หรือหยดุรบัค าสั่งดงักล่าวได ้
 

8. บรษิัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ กบัหรือเพื่อประโยชนก์บั  
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศ

สหรฐัอเมรกิาหรือที่ประเทศสหรฐัอเมรกิาครอบครอง) รวมถึงผูท้ี่มีหนงัสือเดินทางของประเทศสหรฐัอเมรกิา
หรือผูถื้อ Green Card ที่ออกประเทศสหรฐัอเมรกิา  

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหา้งหุน้ส่วน เป็นตน้ ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา 
รวมถึงสาขาของนิติบคุคลดงักล่าว        

3)  หน่วยงานของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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4)  ผูล้งทุนซึ่งติดต่อหรือรบัขอ้มูล หรือส่งค าสั่งเก่ียวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือช าระ/รบัช าระเงิน
เก่ียวกับหน่วยลงทุนดงักล่าวในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถึงผูล้งทุนที่ใชต้วัแทนหรือผูจ้ดัการท่ีตัง้อยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาในการด าเนินการดงักล่าว       

5)  กองทรพัยสิ์นของบคุคลและนิติบคุคลดงักล่าวตามขอ้ 1 - 4       
 บรษิัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม ส าหรบัผูล้งทนุท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 
 

9. ในกรณีที่บรษิัทจดัการมีพนัธะสญัญาหรือขอ้ตกลงกบัรฐัต่างประเทศหรือหน่วยงานของรฐัต่างประเทศหรือมีความ
จ าเป็นตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึน้แล้วในขณะนี ้หรือจะเกิดขึน้ในอนาคต เช่น 
ด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ ผูถื้อหน่วย
ลงทุนไดร้บัทราบและตกลงยินยอมใหสิ้ทธิแก่บรษิัทจดัการท่ีจะปฏิบตัิการและด าเนินการต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พันธสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือกฎหมายของรฐัต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ของผูถื้อหน่วย
ลงทุน การหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายจากเงินไดข้องผูถื้อหน่วยลงทนุ ตลอดจนการขอค ายินยอมขอ้มลู และเอกสารเพิ่มเติม
จากผูถื้อหน่วยลงทุน และมีสิทธิด าเนินการอื่นใดเท่าที่จ  าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือ
กฎหมายของรฐัต่างประเทศ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุโปรดศกึษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนงัสือชีช้วน  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงต าแหนง่ความเสีย่งของกองทนุรวม 
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ปัจจัยควำมเส่ียงทีส่ ำคัญ 

ควำมเส่ียงจำกกำรผิดนัดช ำระหนีข้องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) 

อนัดบัความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทนุรวม ตาม National credit rating  
ต ่ำ                   สูง 

Gov.Bond / AAA AA,A BBB ต ่ากว่า BBB Unrated 

หมายเหต ุ: แรเงากรณีที่กองทนุลงทนุในอนัดบัความน่าเชื่อถือ (credit rating) นัน้เกินกว่า 20%  ของ NAV 

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 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน (SD) 
ต ่ำ  สูง 

< 5% 5 – 10% 10 - 15% 15 - 25% > 25% 

 

ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรำยใดรำยหน่ึง (high issuer concentration risk) 

การกระจกุตวัในผูอ้อกตราสารรวม 
ต ่ำ สูง 

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

พิจารณาจากการลงทนุแบบกระจกุตวัในตราสารของผูอ้อกตราสาร คู่สญัญา หรือบคุคลอื่นท่ีมีภาระผกูพนัตามตราสาร
หรือสญัญานัน้ รายใดรายหนึง่มากกว่า 10% ของ NAV รวมกนั 
ทัง้นี ้ การลงทนุแบบกระจกุตวัไม่รวมถึงกรณีการลงทนุในทรพัยสิ์นดงันี ้
1.  ตราสารหนีภ้าครฐัไทย  
2.  ตราสารภาครฐัต่างประเทศที่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได  ้
3.  เงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารท่ีมีการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในอนัดบัท่ี

สามารถลงทนุได ้

 

ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหน่ึง (High Sector 
Concentration Risk) 

การลงทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งมากกวา่ 20% ของ NAV รวมกนั 
ต ่ำ                   สูง 

< 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80% 

หมายเหต ุ:  กองทนุไม่มีกระจกุตวัในหมวดอตุสาหกรรม 
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ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) 

การป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน fx 
ต ่ำ        สูง 

ทัง้หมด/เกือบทัง้หมด บางส่วน ดลุยพินิจ ไม่ป้องกนั 
 

*คณุสามารถดขูอ้มลูเพิ่มเตมิไดท้ี่  www.thanachartfundeastspring.com 

  

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

ชื่อทรัพยส์นิ อันดับควำมน่ำเชื่อถือ % ของ NAV 
1. พนัธบตัร : พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22106B) 
2. พนัธบตัร : พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22106A) 
3. หุน้กู ้: บรษิัท ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) (CPALL278A) 
4. หุน้กู ้: บรษิัท ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั่น จ ากดั (มหาชน) (TICON229A) 
5. หุน้กู ้: บรษิัท เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) (CPF261A)                                               

                                      

- 
- 

A-(tha) 
A 

A+ 
รวมทัง้สิน้ 

6.63% 
6.63% 
3.53% 
3.45% 
3.44% 
23.68% 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนของประเภททรัพยส์ินทีล่งทุน 

http://www.thanachartfund.com/
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น ้ำหนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเช่ือถอื 

 

หมายเหต:ุ เป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 ทัง้นีค้ณุสามารถดขูอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
 
 
 
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณุจะไดร้บั ดงันัน้ คณุควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วก่อนการลงทนุ* 

ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) 

 
ค ำอธิบำยเพิ่มเติม :  
1. รอ้ยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี ้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแล

ผลประโยชน ์นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์กองทนุรวม ณ วนัท่ีค านวณ (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) 
2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เป็นค่าใชจ้่ายที่ประมาณการได ้

    

สงูสดุไม่เกิน สงูสดุไม่เกิน 0.134
ผูดู้แผลประโยชน์0.1605

0.0214 0.1340 ตำมท่ีจ่ำยจริง0.00
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NA

V

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม

นายทะเบียน ค่าใช้จ่าย รวมค่าใช้จ่ายการจัดการ

สูงสุดไม่เกิน      0

ผู้ดูแลผลประโยชน์

v

v

vv

v
สูงสุดไม่เกิน      0 สูงสุดไม่เกิน      0

สูงสุดไม่เกิน 2.675

สูงสุดไม่เกิน 1.0700

http://www.thanachartfund.com/
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ขำย) 
 

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

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee)  1.50% ยกเวน้ 
ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) ไม่มี ไม่มี 
ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเขา้ (SWITCHING IN) 1.50% ยกเวน้ 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (SWITCHING OUT) 
- สบัเปล่ียน SSF ภายในบลจ.ธนชาต 
- สบัเปล่ียน SSF ไปยงับลจ.อื่น 

มี 
107 บาทต่อรายการ 
214 บาทต่อรายการ 

 
ยกเวน้ 

214 บาทต่อรายการ 
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี 

หมำยเหตุ : ค่าธรรมเนียมดงักล่าวรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว้ (ถา้มี) 
 
ค ำอธิบำยเพิ่มเติม :  
1. บริษัทจดัการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผูล้งทนุไม่

เท่ากัน  โดยบริษัทจดัการจะขอยกเวน้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวส าหรบัผูล้งทนุประเภทสถาบนัที่เปิดบญัชีซือ้
ขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจดัการโดยตรง ไดแ้ก่ ผูล้งทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งจดัตัง้ขึน้โดยพระราชบัญญัติ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตัง้ขึน้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
ธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัภยั ธนาคารเฉพาะกิจ กองทนุส ารองเลีย้งชีพภายใตก้ารจดัการของบรษิัทจดัการ  

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไดใ้นช่วงแรก ทั้งนี ้หากมีการเปล่ียนแปลง บริษัท
จดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญั หนำ้ 11 / 16 กองทุนเปิดธนชำต อีสทส์ปริง ตรำสำรหน้ีเพื่อกำรออม 

 
 

 

 
*ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต* 

 
1. ตัวชีว้ัดทีใ่ช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน:  

คือ ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (Total Return of ThaiBMA 
Government  Bond Index) (1-3 Years) รอ้ยละ 50 และผลตอบแทนรวมดชันีหุน้กูท้ึ่คิดค านวณจากขอ้มลู Mark-
to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน  (BBB ขึน้ไป) ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  (Total 
Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index) (1-3 Years) รอ้ยละ 50 

 
2. กองทุนนีเ้คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ  -1.42%* 

* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัท่ีรายงาน 
 
3. ควำมผันผวนของผลกำรด ำเนินงำน (standard deviation) คือ 1.04%* 

* กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ที่เกดิขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุจนถงึวนัท่ีรายงาน 
 

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทยีบผลกำรด ำเนินงำน ณ จุดขำย คือ Mid Term General Bond 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน (ค านวณตามปีปฏิทิน)

* T-ES-NF-SSF จดัตัง้กองทุนเม่ือวันที่ 22 ธ.ค. 2563

* ผลการด าเนินงานปี 2564 ขอ้มลู ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564

-0
.01

%

0.6
1%

0.1
0%

1.4
2%

-1%

0%

1%

1%

2%

2563 2564

T-ES-NF-SSF

Benchmark

ผลกำรด ำเนินงำน 



หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญั หนำ้ 12 / 16 กองทุนเปิดธนชำต อีสทส์ปริง ตรำสำรหน้ีเพื่อกำรออม 

 

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 

                0.61 0.18 50th 0.25 25th 0.61 75th - - - - - - 0.58 

             1.42 0.30 25th 0.55 5th 1.42 25th - - - - - - 1.50 

                             0.88 0.50 75th 0.44 50th 0.88 95th - - - - - - 0.86 

                          0.30 0.27 25th 0.26 25th 0.30 25th - - - - - - 0.30 

ผลการด าเนนิงาน 1 ปีขึน้ไป ค านวณเป็น % ต่อปี 

ดชันีมาตรฐาน ThaiBMA Government Bond Index TR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond TR (1-3 Yrs) BBBup 

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 

Mid Term General Bond 

5th Percentile 0.33 0.47 1.52 2.32 2.26 2.67 0.18 0.18 0.27 0.57 0.50 0.57 

25th Percentile 0.20 0.25 1.01 1.97 1.85 2.40 0.32 0.30 0.41 0.73 0.61 0.64 

50th Percentile 0.12 0.14 0.74 1.76 1.66 2.26 0.43 0.44 0.57 0.96 0.79 0.75 

75th Percentile 0.05 -0.02 0.28 1.30 1.34 1.99 0.57 0.55 0.63 1.09 0.89 0.86 

95th Percentile -0.03 -0.22 -0.29 0.91 0.90 1.56 0.99 0.99 0.93 1.26 1.00 1.50 

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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นโยบำยกำรจ่ำยปันผล ไม่จ่าย 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
วันทีจ่ดทะเบียน 22 ธันวาคม 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 (รบัเงิน T+1) 
กำรรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิ (AR) 

ไม่มี 

 คณุสามารถตรวจสอบมลูคา่ทรพัยสิ์นรายวนัไดท้ี่ www.thanachartfundeastspring.com 
รำยชื่อผู้จัดกำร
กองทุน 

ชื่อ 
นายวศิิษฐ์     ชื่นรตันกลุ 
นางสาววิภาสิร ิ เกษมศขุ 
นางรชันิภา   พรรคพานชิ 

ต าแหน่ง/บรหิารจดัการดา้น 
ผูจ้ดัการกองทนุ 
ผูจ้ดัการกองทนุ 
ผูจ้ดัการกองทนุ 

 

วนัท่ีเริ่มบรหิารกองทนุนี ้
22/12/2563 
22/12/2563 
22/12/2563 

อัตรำส่วนหมุนเวียน 
กำรลงทนุของกองทุน 
(PTR) 

0.35 เทา่ 

ผู้สนับสนุนกำรขำย
หรือรับซือ้คนื 

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

ติดต่อสอบถำม 
รับหนังสอืชีช้วน 
ร้องเรียน 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ธนชาต จ ากดั 
ที่อยู่  :  เลขที่ 902 – 908 ชัน้ 9 อาคาร มติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์เลขที่ 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  

ไม่อนญุาตใหผู้ท้ี่มีสญัชาติ US ลงทนุ 

ข้อมูลอ่ืนๆ 

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

คณุสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์ดท้ี่ 
www.thanachartfundeastspring.com 

▪ การลงทนุในหนว่ยลงทนุไมใ่ชก่ารฝากเงิน รวมทัง้ไม่ไดอ้ยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก จงึมีความ
เส่ียงจากการลงทนุซึ่งผูล้งทนุอาจไม่ไดร้บัเงินลงทนุคืนเตม็จ านวน 

▪  ไดร้บัอนมุตัิจดัตัง้ และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายนัน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการกองทนุรวมไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุป
ขอ้มลูส าคญั วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 แลว้ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวม
และขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้ง ไม่เป็นเท็จ และไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด 
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ค ำอธิบำยควำมเสี่ยง 
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอนัดบัความ

น่าเชื่อถือของตราสารท่ีลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นขอ้มลูบอกระดบัความสามารถในการช าระหนี ้โดยพิจารณา
จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร credit rating ของหุน้กูร้ะยะยาวมีความหมาย
โดยย่อ ดงัต่อไปนี ้

ระดับ 
กำรลงทนุ 

TRIS Fitch Moody’s S&P ค ำธิบำย 

ระดบัท่ีน่าลงทนุ 

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความ
เส่ียงต ่ าที่ สุดที่ จะไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

AA AA(tha) Aa AA อนัดบัเครดิตรองลงมาและถือวา่
มีความ เส่ียงต ่ ามากที่ จะไม่
สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

A A(thai) A A ความเส่ียงต ่าที่จะไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเส่ียงปานกลางที่ จะไม่
สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

ระดบัท่ีต ่ากวา่ 
น่าลงทนุ 

ต ่ากว่า BBB ต ่ากว่า BBB(tha) ต ่ากว่า Baa ต ่ากว่า BBB ความเส่ียงสูงที่จะไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ดต้ามก าหนด 

 
2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

ดอกเบีย้ซึ่งขึน้กบัปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทนุ ปัจจยัทางการเมืองทัง้ในและต่างประเทศ เป็นตน้ 
โดยราคาตราสารหนีจ้ะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบีย้ เช่น หากอัตรา
ดอกเบีย้ในตลาดเงินมีแนวโนม้ปรบัตวัสูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ของตราสารหนีท้ี่ออกใหม่ก็จะสูงขึน้ดว้ย ดังนัน้ราคา
ตราสารหนีท้ี่ออกมาก่อนหนา้จะมีการซือ้ขายในระดับราคาที่ต  ่าลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นที่
ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio 
duration ต ่ากว่า 
 

3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำและเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปล่ียนแปลงของอตัรา
และเปล่ียนมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทนุ เช่น กองทนุรวมลงทนุดว้ยสกลุเงินดอลลารใ์นช่วงที่เงินบาทอ่าน
แต่ขายท าก าไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะไดเ้งินบาทอ่อนก็อาจไดผ้ลตอบแทนมากขึน้กว่าเดิมดว้ยเช่นกัน 
ดงันัน้ การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการบรหิารความเส่ียงจากดงักล่าว ซึ่ง
ท าไดด้งัต่อไปนี ้
▪ ป้องกันควำมเสี่ยงทัง้หมดหรือเกือบทัง้หมด : ผูล้งทนุไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
▪ ป้องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยตอ้งระบสุดัส่วนการป้องกันความเส่ียงไวอ้ย่างชดัเจน : ผูล้งทุนอาจมีความ

เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
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▪ อำจป้องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผูล้งทุนอาจมีความเส่ียงจากอตัราและ
เปล่ียน เนื่องจากการป้องกันความเส่ียงขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะ
ป้องกนัความเส่ียงหรือไม่ 

▪ ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผูล้งทนุมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 
 
 


