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หนังสือชีช้ วนส่วนสรุ ปข้อมูลสำคัญ
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน ธนชำต จำกัด
กำรเข้ำร่วมกำรต่อต้ำนทุจริต
(ได้รับกำรรับรอง CAC)

กองทุนเปิ ดธนชำตตรำสำรหนี้ 3 เดือน#3
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กองทุนรวมตรำสำรหนี้
กองทุนรวมทีล่ งทุนแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ

“ผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนนีใ้ นช่วงเวลำ 3 เดือนได้”

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน
ค่ำธรรมเนียม
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลอื่นๆ

กำรลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่กำรฝำกเงิน
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คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
1. นโยบำยกำรลงทุน:
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนีภ้ าคเอกชนและหรือภาครัฐ ที่มีคณ
ุ ภาพ มีความสามารถในการ
ชาระดอกเบีย้ หรือเงินต้นสูง และหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
ทัง้ นี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนีท้ ่มี ีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
(Structured Note)
ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามวรรคหนึง่ การจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นบั ช่วง
ระยะเวลาดังนีร้ วมด้วยก็ได้ ทัง้ นี ้ โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกาหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รบั คาสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
หรือมีการสิน้ สุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องไม่เกินกว่า 10
วันทาการ
ในกรณีท่กี ารลงทุนของกองทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลีย่ นแปลงประเภทของ
กองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
2.กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรลงทุน:
กองทุนนีจ้ ะลงทุนในตราสารที่มอี ายุใกล้เคียงกับระยะเวลาการลงทุนในแต่ละรอบและ/หรือตราสารที่มีอายุไม่เกินระยะเวลา
การลงทุนในแต่ละรอบ โดยจะถือสินทรัพย์ท่ลี งทุนไว้จนครบระยะเวลาการลงทุนในแต่ละรอบ (buy-and-hold)

กองทุนรวมนีเ้ หมำะกับใคร?
▪ ผูล้ งทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สงู กว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ากว่าหุน้ ได้

กองทุนรวมนีไ้ ม่เหมำะกับใคร
▪ ผูล้ งทุนที่เน้นการได้รบั ผลตอบแทนในจานวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ
▪ ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงเวลา 3 เดือน

ทำอย่ำงไรหำกยังไม่เข้ำใจนโยบำย และควำมเสี่ยงของกองทุนนี้
▪ อ่ำนหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม หรือสอบถำมผูส้ นับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
อย่ำลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนีด้ ีพอ
กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี ้ 3 เดือน#3
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คุณต้องระวังอะไรเป็ นพิเศษ?
คำเตือนทีส่ ำคัญ
▪ กองทุนรวมนีไ้ ม่ได้ถกู จากัดโดยกฎเกณฑ์ให้ตอ้ งลงทุนเฉพาะในตราสารหนีท้ ่มี ีความเสี่ยงต่าเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาด
เงิน ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
▪ กองทุนรวมนีอ้ าจมีการลงทุนในตราสารหนีท้ ่มี ีสภาพคล่องต่า จึงอาจไม่สามารถซือ้ ขายตราสารหนีไ้ ด้ในเวลาที่ตอ้ งการ
หรือในราคาที่เหมาะสม
▪ กองทุนไม่เปิ ดให้ไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนก่อน 3 เดือน ดังนัน้ ผูล้ งทุนจะไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนก่อน 3 เดือน
▪ กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี ้ 3 เดือน#3 มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใด บุคคลหนึ่ง จานวน 1 กลุ่ม เป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 71.34 มีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มใด เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
▪

แผนภำพแสดงตำแหน่งควำมเสี่ยงของกองทุนรวม

โอกำสขำดทุนเงินต้น
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ปั จจัยควำมเสี่ยงทีส่ ำคัญ
ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (credit risk)
อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวมตาม National credit rating
ต่ำ
GOV/AAA
AA,A
BBB

สูง
ต่ากว่า BBB

Unrated

หมายเหตุ : แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารและเงินฝากที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) นัน้ เกินกว่า 20% ของ NAV

ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (market risk)
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน
ต่ำ
ต่ากว่า 3 เดือน
3 เดือนถึง 1 ปี
ความผันผวนของผลการดาเนินงาน (SD)
ต่ำ
≤ 5%
5 – 10%

สูง
1 ปี ถึง 3 ปี

3 ปี ถึง 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

สูง
10 -15%

15 - 25%

> 25%

ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตรำสำร (high issuer concentration risk)
การกระจุกตัวในผูอ้ อกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ต่ำ
≤ 10%
10 – 20%
20 - 50%

สูง
50 - 80%

> 80%

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผูอ้ อกตราสาร คู่สญ
ั ญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญา
นัน้ รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน
ทัง้ นี ้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้
1. ตราสารหนีภ้ าครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

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

สูง
> 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมนีม้ ีกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมพันธบัตร

*คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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สัดส่วนของประเภททรัพย์สินทีล่ งทุน

ชื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:
ชื่อทรัพย์สนิ
1. พันธบัตร : พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22217A)

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ
รวมทัง้ สิน้

% ของ NAV
99.72%
99.72%

หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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น้ำหนักกำรลงทุนตำมอันดับควำมน่ำเชื่อถือ

หมายเหตุ: เป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทัง้ นีค้ ณ
ุ สามารถดูขอ้ มูลที่เป็ นปัจจุบนั ได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com

ค่ำธรรมเนียม
*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คณ
ุ จะได้รบั ดังนัน้ คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*
ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)
ค่ำธรรมเนี ยมที่เรี ยกเก็ บจำกกองทุนรวม
5.00
4.50

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง
% ต่อปี ของ ของ NAV

4.00

3.50
3.00
2.50

สูงสุดไม่เกิน .

2.00

v

1.50

สูงสุดไม่เกิน .

1.00

สูงสุดไม่เกิน .

0.50

v

0.00

0.145
การจัดการ

รวมอยู่ในค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร

v

v
v ่ในค่ำธรรมเนียมกำรจั
รวมอยู
ดกำร สูงสุดไม่เกิน 0.10.041

สูงสุดไม่เกิน
ผูด้ ูแผลประโยชน์
นายทะเบียน
ผูด้ ูแลผลประโยชน์

ค่าใช้จ่ายอื่น

0.186
รวมค่าใช้จ่าย

*ข้อมูล : 1 ธ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2564
**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
หมายเหตุ ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชีช้ วนฉบับเต็มได้ท่ี www.thanachartfundeastspring.com
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ค่ำธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่ำซือ้ ขำย)
รำยกำร

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

ค่าธรรมเนียมการขาย*

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืน*

ไม่มี

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

ไม่มี

ไม่มี

การโอนหน่วย

53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย
หรือตามอัตราที่นายทะเบียน
กาหนด

20 บาท ต่อ รายการ

หมายเหตุ: *ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ผลกำรดำเนินงำน
ผลการดาเนิ นงาน (คานวณตามปี ปฏิทิน)
9.59%

12%

10%

4.82%

2560

2561

2562

0.19%
0.72%

2559

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

0.50%
1.26%

2558

1.46%
2.05%

2557

1.34%

2556

Benchmark

1.11%
2.13%

0%

TFIX-3M#3

1.56%
1.21%

2555

2%

2.66%

2.78%
1.77%

4%

2.99%
2.44%

6%

1.91%

5.12%

8%

2563

2564

*ผลการดาเนินงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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1. แบบย้อนหลังตำมปี ปฏิทิน
ดัชนีมาตรฐาน คือ ดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลระยะสัน้ ของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (Total Return of ThaiBMA Short-term
Government Bond Index) และดัชนีตราสารหนีเ้ อกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ในอัตราส่วน 1 : 1

2. กองทุนนีเ้ คยมีผลขำดทุนสูงสุดในช่วงเวลำ 5 ปี คือ -0.01%
3. ควำมผันผวนของผลกำรดำเนินงำน (standard deviation) คือ 0.16% ต่อปี *
*ค่า SD ของกองทุนย้อนหลังเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่รายงาน ทัง้ นีก้ รณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตัง้ มาแล้วน้อยกว่า 5 ปี จะเป็ นค่า SD
ที่เกิดขึน้ จริงในช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมจนถึงวันที่รายงาน

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน ณ จุดขำย คือ *คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

5. ผลกำรดำเนินงำนย้อนหลังแบบปั กหมุด
*คุณสำมำรถดูข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com
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ข้อมูลอื่นๆ
นโยบายการจ่ายปั นผล
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
16 พฤศจิกายน 25 9
ไม่มีกาหนดระยะเวลาสิน้ สุดของโครงการ
การซือ้ หน่วยลงทุน :
- วันทาการซือ้
: ทุก ๆ รอบ 3 เดือน ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก 1,000 บาท
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป 1,000 บาท
การการขายคืนหน่วยลงทุน :
- วันทาการขายคืน
: ทุก ๆ รอบ 3 เดือน ระหว่างเวลาเริม่ ทาการถึง 15.30 น.
- มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน
1,000 บาท
- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า ไม่กาหนด
- จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า 100 หน่วย
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ถัดจากวันทาการ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (รับเงิน T+1)

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ท่ี
www.thanachartfundeastspring.com
รายชื่อ
นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล
นางสาววิภาสิริ เกษมศุข
นางรัชนิภา พรรคพานิช

วันที่เริ่มบริหารกองทุน
31 พ.ค 255
16 พ.ย 25 9
16 พ.ย 25 9

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
0.00 เท่า
ของกองทุนรวม (PTR)
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน 1.ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
2.บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
3.บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
4.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
5.บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
6.บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
7.บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
8.บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
9.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
10.บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
กองทุนเปิ ดธนชาตตราสารหนี ้ 3 เดือน#3

9

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชีช้ วน
ร้องเรียน

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

11.ธนาคารออมสิน
12.บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
13.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
14.บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จากัด
15.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จากัด
16.บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุนเว็ลธ์ เมจิก จากัด
หรือผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนที่บลจ.ธนชาต แต่งตัง้
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ธนชาต จากัด
ที่อยู่ : ห้อง 902 – 908 ชัน้ 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 0
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801
Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com
คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ท่ี
www.thanachartfundeastspring.com

▪ การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุม้ ครองของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก จึงมีความ
เสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผูล้ งทุนอาจไม่ได้รบั เงินลงทุนคืนเต็มจานวน
▪ ได้รบั อนุมตั ิจดั ตัง้ และอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.ล.ต.
▪ การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน รวมนีม้ ิได้เป็ นการแสดงว่าสานักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนั้ น ทั้ ง นี ้ บริษั ท จัด การกองทุ น รวมได้ส อบทานข้อ มู ล ในหนั ง สื อ ชี ้ช วน ส่ ว นสรุ ป ข้อ มู ล ส าคั ญ ณ วัน ที่
9 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็ นเท็จ และไม่ทาให้ผอู้ ื่นสาคัญผิด
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ข้อมูลเกี่ยวกับเป้ ำหมำยกำรลงทุนของกองทุนเปิ ดธนชำตตรำสำรหนี้ 3 เดือน#3
กองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนีภ้ าคเอกชนและหรือภาครัฐ และหรือเงินฝาก ที่มีอายุใกล้เคียงกับรอบระยะเวลาการลงทุน
ในรอบนี ้ โดยมีขอ้ มูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุน ดังนี ้
วันรับคาสั่งซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า : วันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2565
เป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 0.20% ต่อปี ของเงินลงทุนเริ่มแรกในรอบนี ้
อัตรำ
ประมำณกำร
สัดส่วน
ระยะเวลำ
TRIS
FITCH
ประเภททรัพย์สนิ
ผลตอบแทน
ผลตอบแทนที่
กำรลงทุน
กำรลงทุน
่ ิจำรณำลงทุน
ทีพ
ของตรำสำร
ได้รับ
โดย
(โดย
โดยประมำณ
จำกกำรลงทุน
ประมำณ
ประมำณ)
(ต่อปี )
(ต่อปี )
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย / ตั๋วเงินคลัง(1) 0.30%
100.00%
0.30%
รวม
100.00%
0.30%
(2)
3 เดือน
ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
(0.10%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะ
0.20%
ได้รบั (ต่อปี )
หมำยเหตุ
(1) แหล่งที่มาของข้อมูล อัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผูอ้ อกตราสาร ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
(2) ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว ) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณี ท่ี กองทุนได้รับ
ผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิ ดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทัง้ นี ้ ไม่
เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุในโครงการ
(3) ตราสารและ/หรือสัดส่วนที่ลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดหรือดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสาร
อื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น โดยมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกหรือตราสารอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้
(4) บริษัทจัดการจะสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจาเป็ นและสมควรเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ลงทุน เป็ นสาคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ ทาให้ความเสี่ ยงของทรัพ ย์สิน ที่ลงทุนเปลี่ ยนแปลงไปอย่างมี
นัยสาคัญ
(5) ในกรณี ท่ีมีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณี ท่ีการเปลี่ยนแปลงในภาวะตลาดหรือ การคาดการณ์ภาวะตลาดทาให้การลงทุนใน
ต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณี อื่นใดที่เกิ ดจากสาเหตุท่ีไม่ สามารถควบคุม ได้ เช่น การเปลี่ย นแปลงทาง
การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบีย้ กฎหมายภาษี อากร และการบังคับใช้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตรา
แลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อกาหนดอื่นๆ เป็ นต้น ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุให้กองทุนไม่สามารถดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามรายละเอียดที่โครงการกองทุนกาหนดไว้ได้ เช่น ทาให้อายุโครงการกองทุนอาจจาเป็ นต้องขยายออกไปมากกว่า ช่วงอายุ
โครงการที่ระบุไว้ หรือมีผลกระทบให้มลู ค่าเงินลงทุนและผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามเป้าหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ
(6) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีท่เี กี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัท
จัดการอาจไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่โฆษณาไว้
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คำอธิบำยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือ
ของตราสารที่ ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ น ข้อมูลบอกระดับ ความสามารถในการชาระหนี ้ โดยพิ จารณาจากผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผูอ้ อกตราสาร credit rating ของหุน้ กูร้ ะยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี ้
ระดับ
TRIS
Fitch
Moody’s
S&P
คำธิบำย
กำรลงทุน
AAA
AAA(tha) Aaa
AAA
อันดับเครดิตสูงที่สดุ มีความเสี่ยงต่าที่สดุ ที่จะไม่สามารถ
ชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด
AA
AA(tha) Aa
AA
อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ามากที่จะ
ระดับที่น่า
ไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด
ลงทุน
A
A(tha)
A
A
ความเสี่ยงต่าที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด
BBB
BBB(tha) Baa
BBB
ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกา
หด
ระดับที่ต่า ต่ากว่า
ต่ากว่า
ต่ากว่า
ต่ากว่า
ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ตามกาหนด
กว่าน่า BBB
BBB(tha) Baa
BBB
ลงทุน
2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งขึน้ กับ
ปั จจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปั จจัยทางการเมืองทัง้ ในและต่างประเทศ เป็ นต้น โดยราคาตราสารหนีจ้ ะ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ เช่น หากอัต ราดอกเบีย้ ในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัว
สูงขึน้ อัตราดอกเบีย้ ของตราสารหนีท้ ่ีออกใหม่ก็จะสูงขึน้ ด้วย ดังนัน้ ราคาตราสารหนีท้ ่ีออกมาก่อนหน้าจะมีการซือ้ ขายใน
ระดับ ราคาที่ ต่ าลง โดยกองทุนรวมที่มี อายุเฉลี่ย ของทรัพ ย์สินที่ ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมี โอกาสเผชิ ญ กับการ
เปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ากว่า
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำและเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราและ
เปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่านแต่ ขายทากาไร
ในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึน้ กว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทาได้ดงั ต่อไปนี ้
▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงทัง้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด : ผูล้ งทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ ป้ องกันควำมเสี่ยงบำงส่วน โดยต้องระบุสดั ส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผูล้ งทุนอาจมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
▪ อำจป้ องกันควำมเสี่ยงตำมดุลยพินิจของผู้จัดกำรกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราและ
เปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกัน
ความเสี่ยงหรือไม่
▪ ไม่ป้องกันควำมเสี่ยงเลย : ผูล้ งทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
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